
חוק התקציב לשנת הכספים 1982, התשמ"ב1982 .

""יי"  זד, בחוק .1

באפריל 1) התשמ"ב בניסן ח' ביום המתחילה הכספים שנת  "1982 הכספים "שנת
;(1983 במרס 31) התשמ''ג בניסן י"ז ביום והמסתיימת (1982

הכנסת; של הכספים ועדת  "הועדה"
כפול קו שסימנה כותרת בשורת הנקוב משרות, מספר או סכום  תקציב" "סעיף

מקוטע;
ונקודתיים; קו שסימנה כותרת בשורת הנקוב משרות, מספר או סכום  פעולה" "תחום

סימון; כלי בשורה הנקוב משרות, מספר או סכום  "תכנית"
 תקציב" סעיף על "ממונה

לכך; מינהו שהנשיא מי  המדינה" "נשיא  01 תקציב סעיף לגבי (1)
השר  "הכנסת"  02 תקציב סעיף למעט אחר, תקציב סעיף כל לגבי (2)

לכד; מינהו שהשר מי או הממשלה שקבעה
 זמניים קבועים, עובדים להעסיק ניתן שבהן משרות של מרבי מספר  אדם" כוח "שיא

ימים. ועשרים מאה עד המועסקים חולפת למשימה ארעיים עובדים למעט וארעיים,

ההוצאה תקציב שקלים; אלפי 475,000,000 1982 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
וחלוקת*

תחיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים זה סכום1 חלוקת
"הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של הראשון בטור כמפורט

בתקבולים סינוס לשנת והמילוות התקבולים לתחזית מעל תקבולים יתקבלו כי הועדה ראתה .3
לצורך

התייקרויות כיסוי הוצאת להרשות הממשלה, הצעת לפי היא רשאית התחזית),  (להלן 1982 הכספים
חיבות ""לים או למניעתן, או להקטנתן קיימות, בתכניות התייקרויות לכיסוי הנוספים הסכומים

תקבול למעט  "תקבול" זה, לענין הועדה; שתקבע כפי הכל המדינה, חובות להקטנת
חוץ כמטבע מענק או מילווה לענין אד במענק, או במילווה ומקורו בתחזית נכלל שלא
שלפיו השער לעומת חליפין שער משינוי הנובע נוסף תקבול לרבות  בו שנכללו

הושבו.

ההוצאה תקציב רשאית ו3 2 סעיפים לפי .להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף (א) .4
בהכנסה הכוחנית . . ,

שקלים 27,223,844אלפי בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1982 הכספים בשנת להוציא היא
התקבולים שיתקבלו בתנאי וזאת ,(2) (א) 9 סעיף פי על שיתווספו הסכומים בתוספת

ההוצאה. למימון

לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים, (א) קטן בסעיף האמור הסכום חלוקת (ב)
הראשונה התוספת של השני בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב,

בהכנסה". מותנית "הוצאה הנקרא

המותנית ההוצאה תקציב של הסכומים את להוציא רשאית הממשלה (ג)
למעשה התקבול סכום על יעלה לא פלונית לתכנית המוצא שהסכום בתנאי בהכנסה

הכספים. שנת תום עד תכנית לאותה שיתקבל

.(1982 ביוני 30) התשמ"ב בתמוז ס' ביום בכנסת נתקבל *
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ב' שבחלק תקציב בסעיפי הוצאה למימון ישמש במילווה שמקורו תקבול (ד)
בלבד. הראשונה לתוספת

הנקרא השלישי. בטור סכום מופיע שבה הראשונה, שבתוספת תכנית לגבי .5
זה. סכום בגבולות אלא 1982 הכספים בשנת להתחייב אין להתחייב", "הרשאה

המשרות בתוספת משרות 69,142 1982 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .6
ממנו חלק וכל לחלקים, זה משרות מספר חלוקת ;(7) (א) 9 עיף ס ■ פי על שיתווספו
התוספת של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי התקציב, לסעיפי

אדם". כוח "שיא הנקרא הראשונה

הבטחת" "משרד  15 תקציב בסעיף ההוצאה בתקציב המוקצב הסכום (א) .7
ולתכניות פעולה לתחומי הבטחת תקציב חלוקת את הבטחון"; "תקציב להלן ייקרא 
והבטחון החוץ וועדת הכספים ועדת של משותפת ועדה הממשלה, הצעת לפי תקבע,

הכנסת. של

ותקציב בהכנסה מותנית בטחון הוצאת תקציב יווסף הבטחון תקציב על (ב)
אדם; כוח ושיא להתחייב הרשאה יצויינו הבטחון בתקציב עסקיים; למפעלים בטחון

המחוייבים. בתיאומים ו8 6 ,5 ,4 י סעיפים הבטחון תקציב על יחולו אלה לענינים

כאילו ייקרא בועדה שמדובר זה בחוק מקום כל הבטחון, תקציב לענין (ג)
(א). קטן בסעיף האמורה המשותפת בועדה מדובר

רשא'ת ו4 3 ,2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף (א) .8
השגי החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1982 הכספים בשנת להוציא היא
האמורים הסכומים חלוקת עסקיים); מפעלים תקציב  (להלן השניה התוספת של

חלק.■ באותו כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי
בטור. סכום מופיע שבה השניה, התוספת י של השני . שבחלק תכנית על (ב)

,5 סעיף הוראות יחולו השלישי,
היא רשאית 6 סעיף לפי למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על נוסף (ג)
האמורות המשרות חלוקת העסקיים; למפעלים משרות 15,484 1982 הכספים בשנת למלא
השני החלק של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי

העסקיים. המפעלים תקציב של
1982 הכס,פים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי י התקבולים אומדן (ד)

, ■ השניה. התוספת של הראשון בחלק כמפורט הוא
של הראשון שבחלק התקבולים מסכומי אחד כי סבור האוצר שר היה (ה)
הוא, רשאי לאומדן, מחוץ נוסף תקבול שיתקבל או האומדן, על יעלה השניה ■התוספת
שלא ובלבד הנוספים, הסכומים יוצאו לשמן אשר התכניות את לקבוע לועדה, בהודעה
באישורה אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל שקלים 10,000,000 על העולה סכום יוצא

הועדה. של המוקדם

המפעלים שבתקציב 98 או 97 ,96 ,93 ,90 ,89 תקציב בסעיפי שהוקצב סכום (ו)
או העבודה משבוצעה כמוצא יראוהו נכס, או שירוו* עבודה, תמורת לתשלום העסקיים

בעדם. לתשלום מיועד הוא אשר הנכס או השירות משנתקבל
 (ו) קטן בסעיף המעויינים התקציב סעיפי לענין "תקבול", זה, בסעיף (ז)

.1982 הכספים בשנת שסופקו הנכסים. או שניתנו השירותים ערך לרבות

להתחייב דוקאה

כוח שיא
אדם

הבטחון תקציב

מפעלים תקציב
עסקיים
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שיניייס תקציב סעיף בכל האוצר, שר רשאי תקציב, סעיף על הממונה הצעת פי על (א) .9
 "הכנסת"  02 תקציב מסעיף חח הראשונה, שבתוספת

לתכנית אחת מתכנית הוצאה של סכום כל לועדה, בהודעה להעביר, (1)
תקציב, סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחרת
שקלים 10,000,000 על העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד

הועדה; של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 0/ס15 ועל
בכל בהכנסה מותנית הוצאה של הסכום את לועדה, בהודעה להגדיל, (2)
בתכנית בהכנסה מותנית הוצאה להוסיף או תקציב סעיף שבאותו תכנית
תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף חדשה
אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל שקלים 10,000,000 על העולה בסכום

הועדה; של המוקדם באישורה
בהכנסה מותנית הוצאה של סכום כל לועדה, י בהודעה להעביר, (3)
חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחרת לתכנית אחת מתכנית
בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף
באישורה אלא המקורית מהתכנית %15 ועל שקלים 10,000,000 על העולה

הועדה; של המוקדם
אחת מתכנית להתחייב הרשאה של סכום כל לועדה, בהודעה להעביר, (4)

זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף שבאותו אחרת לתכנית
המקורית .מהתכנית 150/0 ועל שקלים 18,000,000 על העולה בסכום תכנית

הועדה; של המוקדם באישורה אלא
להתחייב ההרשאה סכום את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (5)
להתחייב הרשאה של סכום להוסיף איו תקציב, סעיף שבאותו תכנית בכל

תקציב; סעיף לאותו שתיווסף חדשה בתכנית
להן, הדרוש ההוצאה סכום עם ביחד משרות, מספר כל להעביר (6)
חדשה לתכנית או פעולה, תחום שבאותו אחרת לתכנית אחת מתכנית
תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד פעולה, תחום לאותו שתיווסף
המקורית בתכנית המשרות ממספר 200/0 ועל 50 על העולה משרות במספר

לועדה; בהודעה אלא
פעולה בתחום מתכנית משרות מספר כל לועדה, בהודעה להעביר; (7)
חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחר פעולה בתחום לתכנית אחד
פעולה תחום זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף
הפעולה בתחום המשרות ממספר 200/0 ועל 50 על העולה משרות במספר

הועדה; של המוקדם באישורה אלא המקורי
תכנית בכל המשרות מספר את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (8)

■ לאותו שתיווסף חדשה בתכנית משרות להוסיף או תקציב סעיף שבאותו
ממוסדי עובדים מהעברת נובעות ההוספה או שההגדלה ובלבד תקציב, סעיף
תפקיד,ממוסד העברת עקב המדינה לשירות בתקציבו משתתפת שהממשלה

למדינה. כאמור

יושב הצעת לפי הועדה, רשאית  "הכנסת"  02 תקציב סעיף לגבי (ב)
.  הכנסת ראש

אחרת לתכנית אחת מתכנית משרות מספר או סכום כל להעביר (1)
תקציב; סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו
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שבאותו תכנית בכל בהכנסה מותנית הוצאה של הסכום את להגדיל (2)
תקציב. סעיף

תקציב סעיף בכל האוצר, שר רשאי תקציב, סעיף על הממונה הצעת לפי (ג)
 השניה התוספת של השני שבחלק

להתחייב הרשאה של או הוצאה של סכום כל לועדה, בהודעה להעביר, (1)
חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחרת לתכנית אחת מתכנית
בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף
באישורה אלא המקורית מהתכנית 200/0 ועל שקלים 18,000,000 על העולה

. הועדה; של המוקדם י

להתחייב ההרשאה סכום את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (2)
בתכנית להתחייב הרשאה להוסיף או תקציב, סעיף שבאותו תכנית בכל

תקציב; סעיף לאותו שתיווסף חדשה
להן, הדרוש ההוצאה סכום עם ביחד משרות, מספר כל להעביר (3)
חדשה לתכנית או פעולה תחום שבאותו אחרת לתכנית אחת מתכנית

פעולה,; תחום לאותו שתיווסף
פעולה בתחום מתכנית משרות מספר כל לועדה, בהודעה להעביר, (4)
חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחר פעולה בתחום לתכנית אחד
במספר תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף
המקורי הפעולה בתחום המשרות ממספר 200/0 ועל 50 על העולה משרות

הועדה. של המוקדם באישורה אלא .

 לועדה בהודעה רשאי, האוצר שר (ד)
שבתוספת אחד תקציב מסעיף משרות מספר או סכום כל להעביר (1)
במבנה שינויים .מחמת יידרש הדבר אם אחרים, תקציב לסעיפי הראשונה
כאמור המועברים שהסכומים ובלבד בתפקידיהם, או הממשלה משרדי של
ישמשו כאמור המועברות והמשרות מוקצבים היו שלהן למטתת יוצאו
מחמת נדרשת כאמור העברה אם הדין הוא מוקצבות; היו להן אשר למטרות

בתפקידיהם; או העסקיים המפעלים במבנה שינויים
תכניות, או פעולה תחומי תקציב, סעיפי של השם או המספור את לשנות (2)
משרות מספר או סכום הוקצב לה אשר במטרה שינוי יחול שלא ובלבד

כאמור.

מתוך משרות מספר או סכום כל להעביר לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (ד.)
"רזרבות  ו88 48 תקציב לסעיפי או כללית" "רזרבה  47 תקציב לסעיף תכנית כל
ובלבד פיתוח", להוצאות "רזרבה  87 תקציב סעיף לגבי הדין הוא להתייקרויות"; .

הראשונה. לתוספת ב' שבחלק תקציב מסעיפי היא שההעברה

הסכומים יוצאו להן אשר המטרות את לקבוע לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (א) .10 ברזרבות קימוש
זו בדרך יגדיל לא שהוא ובלבד כללית", "רזרבה  47 תקציב שבסעיף המשרות וימולאו
העולה משרות במספר או מהתכנית, %15 ועל שקלןם 10,000,000 על העולה בסכום תכנית
הוא הועדה; של המוקדם באישורה אלא התכנית, של המשרות ממספר %15 ועל 25 על
יוצאו לא שאלה ובלבד פיתוח", להוצאות "רזרבה  87 תקציב סעיף סכומי לגבי הדין ,

הראשונה. לתוספת ב' שבחלק תקציב לסעיפי אלא
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להן אשר המטרות את לקבוע הועדה, של המוקדם באישורה רשאי, האוצר שר (ב)
אזרחיות". חירום "הוצאות  16 תקציב שבסעיף הסכום יוצא

תקציב סעיפי סכומי חלוקת את לקבוע לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (ג)
התייקתיות לכיסוי ורק אך ישמשו שאלה ובלבד להתייקרויות", "רזרבות  ו88 48

קיימות. בתכניות

"^"3^"" לשנת התקציב בחוק שנקבעו התקציב מסעיפי באחד עודף סכום נותר (א) .11
1981 הכספים רשאי "הכנסת",  02 תקציב מסעיף חוץ פיו, על או י, התשמ"א1981 ,1981 הכספים

הוצאה אינו אם או, נכלל שבה לתכנית סכום באותו השימוש את להתיר האוצר שר
לחוק 9 סעיף להוראות בכפוף תקציב, סעיף שבאותו אחרת לתכנית בהכנסה, מותנית

האמור.

לשנת התקציב שבחוק "הכנסת"  02 תקציב בסעיף עודף סכום נותר (ב)
באותו השימוש את להתיר הכנסת, ראש יושב הצעת לפי הועדה, רשאית ,1981 הכספים

תקציב. סעיף אותו שבתוך לתכנית סכום

שבחוק "רזרבות"  ו88 87 ,48 ,47 תקציב בסעיפי עודף סכום נותר (ג<
להתיר הועדה, של המוקדם באישורה האוצר, שר רשאי ,1981 הכספים לשנת התקציב

שיקבע. למטרה בו השימוש את
של לתקציב הסכום יווסף זה, בסעיף כאמור עודף בסכום שימוש הותר (ד)

ממנו. חלק היה כאילו בהתאמה 1982 הכספים שנת
 בהכנסה. מותנית הוצאה לענין עודף", "סכום ,12 ובסעיף זה בסעיף (ה)

למעשה. ההוצאה על ההוצאה למימון שנתקבלו התקבולים עודף

מייחדים עיד8ים הכספים לשנת התקציב בחוק שנקבעו התכניות מן באחת עודף סכום נותר (א) .12
העודפים רשימת  (להלן השלישית בתוספת המנויות פיו, על או התשמ"זג1981, ,1981
לתכנית סכום באותו השימוש את להתיר לועדה, בהודעה האוצר. שר רשאי המיוחדים),

נכלל. שבה
לרשימת תכנית להוסיף הועדה, של המוקדם באישורה רשאי, האוצר שר (ב)

המיוחדים. העודפים

של לתקציב הסכום יווסף זה, בסעיף כאמור עודף בסכום שימוש הותר (ג)
ממנו. חלק היה כאילו בהתאמה 1982 הכספים שנת

ו

יווניות מועל יאוחר לא תוגש 12 עד 9 סעיפים לפי אישורה למתן כקשה או לועדה הודעה .13
מיוחדים, במקרים הועדה, רשאית אך ,(1983 בפברואר 28) התשמ"ג באדר ט"ו מיום

יותר. מאוחר במועד הגשתה להרשות

מוקצב סכום אצל שחשבונו הודעה לו הזכאי לאדם משנשלחה כמוצא יראוהו שהוקצב, סכום .14
סכום. באותו זוכה הכללי כמוצאהחשב שיראוהו

הצביה ביטוח עליית בשל לשיפוי התחייבות הממשלה .תיתן לא 1982 הכספים בשנת (א) .15
1,000,000 על עולה ההתחייבות כשנושא המטבע בשער שינוי או לצרכן המחירים מדד

הועדה. של המוקדם באישורה אלא שקלים,

.3 עמי התשמ"א, ח"ת 1
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כאמור התחייבויות על וחשבון דין חדשים ששה כל לועדה ימסור האתר שר (ב)
הועדה. באישור צורך ללא האמורה התקופה ז/זך שניתנו

 25 עד 17 בסעיפים .16

מכוח או כחוק שהוקם דתית, מועצה ולמעט ישראל בנק למעט תאגיד,  "תאגיד"
מאלה: אחד בו שנתקיים או המדינה של מוסד והוא כחוק, שניתנה שר של סמכותו

בעקיפין; או במישרין בתקציבו משתתפת הממשלה (1)
או הממשלה בידי מתמנים מקצתם, או כולם הנהלתו, חברי או חבריו, (2) ,

שר; בידי

אותו הוקם שלפיו החוק ביצוע על הממונה השר  תאגיד לענין בדבר", הנוגע י'שר
תאגיד;

בשנת כלשהו בתאריך המתחילים חדשים עשר שנים לרבות "1982 הכספים "שנת
כאמור. תקופה של בסיס על תקציבם את המנהלים תאגידים לגבי 1982

בנוסף האוצר שר של אישורו טעון 1982 הכספים לשנת תאגיד של התקציב .17
דין. כל לפי הדרושים לאישורים

את לתאגיד לקבוע רשאי בדבר, הנוגע השר עם בהתייעצות האוצר, שר (א) , .18
או. תקציבו את להפחית לו להורות הממשלה, החלטת פי על וכן, שלו האדם כוח שיא

שיקבע. בשיעור או בסכום שלו האדם כוח שיא את

על וכן, שלה האדם כוח שיא את מקומית לרשות לקיבוע רשאי הפנים שר (ב)
בסכום שלה האדם כוח שיא את או תקציבה את להפחית לה להורות הממשלה, החלטת פי

שיקבע.. בשיעור או

ומדיניות אדם כוח ושיא תקציב הפחתת בענין הממשלה של כלליות החלטות (ג)
המחוייבים. בשינויים ישראל בנק על יחולו 23 לסעיף בהתאם שלה השכר

או פלוני לתאגיד או לסוגים, כללית, שתהיה יכול זה. סעיף פי על הוראה (ד)
פלונית. מקומית לרשות

מאלה: אחד עושה שתאגיד האוצר שר ראה (א) .19
חורג או המאושר בתקציבו הקצבה ללא פעולה או עבודה מבצע (1)

המאושר; מתקציבו
דין, כל פי על אישור טעון לעשייתם שחוזה פעולה או עבודה מבצע (2)

ניתן; לא ואישור.כאמור
או שלו האדם כוח משיא החורג משרות במספר עובדים מעסיק (3)

המאושר; בתקציבו הקצבה עליהן שאין במשרות
כאמור ואישור דין כל פי על אישור טעון כשהדבר כספים לווה (4)

ניתן, לא

לדעתו הדרושים צעדים לנקוט בדבר, הנוגע השר עם התייעצות לא^חר הוא, רשאי
טעונה. כן מעשות והימנעותו (ב), קטן בסעיף כאמור האמורים הליקויים לתיקון

הועדה. אישור.

יעניו הגדרות
תאגידים

של תקציב
תאגיד

תקציב הפחתת
שיא או

אדם כוח

בקשר סמכויות
לתאגיד
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בקקו סמכויות
כקו0ינ2 לרשות

שי חוזה
או תאניד

מקומית רשות

פטור

מ5כה שינויים
שירו1ג ובתנאי

 שיכללו יכול (א) קטן בסעיף כאמור צעדים (ב)
הפעולה; או העבודה את להפסיק הוראה (1)

מהתקציב בחריגה המועסקים עובדים של העסקתם את להפסיק הוראה (2)
;(3) (א) קטן בסעיףי כאמור האדם כוח משיא או

הכרוך הסכום או המאושר, מתקציבו התאגיד חרג שבו הסכום הפחתת ן (3)
קטן בסעיף כאמור האדם כוח משיא או מהתקציב בחריגה עובדים בהעסקת
או המענק מסכום  אישור ללא שנלקח ההלוואה סכום או ,(3) (א)

האמורה. החריגה אילולא מהממשלה מקבל שהיה ההשתתפות

מאלה: אחד עושה מקומית שרשות הפנים שר ראה (א) .20
חורגת או המאושר בתקציבה הקצבה ללא פעולה או עבודה מבצעת (1)

המאושר; מתקציבה
דין כל פי על אישור טעון לעשייתם שחוזה פעולה או עבודה מבצעת (2)

ניתן; לא כאמור ואישור
או שלה האדם כוח משיא החורג משרות במספר עובדים מעסיקה (3)

המאושר; בתקציבה הקצבה עליהן שאין במשרות
כאמור ואישור דין כל פי על אישור טעון כשהדבר כספים לווה (4)

ניתן, לא

לאותה הפנים שר שקבע המענק מסכום החריגה סכום את להפחית הוא רשאי
והימנעותו ו(2), (1) (ב) 19 בסעיף כאמור צעדים לנקוט וכן מקומית רשות

הועדה. אישור טעונה כן מעשות
כוח משןא או מתקציבה מקומית רשות שחרגה חריגות כי הפנים שר ראה (ב)
מכספי החריגה סכום את להפחית האוצר, שר עם יחד הוא, רשאי תוקנו, לא שלה האדם
בהתייעצות האוצר, שר ורשאי מהממשלה, אליה המועבר אחר סכום י מכל או מענקים
מאוצר להעבירם שיש אגרות או מסים מכספי החריגה סכום את להפחית הפנים, שר עם
סעיף לפי בסמכותו מהשתמש שר של הימנעותו דין; כל לפי המקומית לרשות המדינה

הועדה. אישור טעונה זה קטן
מתקציבה, המקומית הרשות חרגה שבו הסכום  החריגה" "סכום זה, בסעיף (ג)
סכום או האדם, כוח משיא או מהתקציב בחריגה עובדים בהעסקת הכרוך הסכום או

אישור. ללא שלקחה ההלוואה

לפחות, שקלים 100,000 בו הכרוכה שהתמורה מקומית רשות או תאגיד של בחוזה .21
 יצויין

דין; כל לפי הדרושים האישורים כל וניתנו התנאים כל בר נתקיימו כי (1)

ההקצבה. סעיף ויצויין מתוקצבת, החוזה לביצוע הכספית ההוצאה כי (2)

מתחולת חלקי, או מלא באופן תאגיד, לפטור הועדה, באישור רשאי, האוצר שר .22
מקצתן. או כולן ,21 עד 17 סעיפים הוראות

או ממשלתית חברה מקומית, רשות תאגיד, יסכימו לא 1982 הכספים בשנת .23
כספיות הטבות על או בגימלאות או פרישה בתנאי בשכר, שינויים על דתית מועצה
בהתאם אלא כאמור, הטבות או כאמור שינויים ינהיגו ולא לעבודה, הקשורות אחרות

האוצר. שר של באישורו או המדינה עובדי כלל לגבי הונהג או שסוכם למה
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שיעורם ושינוי לתאגיד המשתלמים אחרים חובה ותשלומי אגרות מסים, הטלת .24
דין. כל לפי הדרושים לאישורים בנוסף האתר שר של אישות טעונים

אגרות מסים, הטלת לענין כללים יקבע האוצר, שר עם בהתייעצות הפנים, שר .25
שתגורם. ושינוי מקומית לרשות המשתלמים חובה ותשלומי

לתת בזה מורשה ישראל ובנק ישראל מבנק לקבל בזה מורשית הממשלה (א) .26
הוצאותיה למימון שקלים אלפי 42,994,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה לממשלה

.1982 הכספים בשנת
בסעיף הנקוב הסכום את להגדיל הממשלה, הצעת לפי רשאית, הועדה (ב)
לבין 3 סעיף לפי להוציאם שמוצע הסכומים כל סך שבין ההפרש בסכום (א) קטן
היחס על יעלה לא ההגדלה ששיעור ובלבד לתחזית, מעל שיתקבלו האחרים התקבולים
ההוצאה סכום לבין קיימות בתכניות התייקרויות לכיסוי הנדרשים הסכומים כל סך שבין

.2 בסעיף הנקוב
נגיד ובין האוצר שר בין בהסכם ייקבעו פרעונה ומועדי המקדמה תנאי (ג)

הועדה. באישור ישראל בנק
התשי"ד ישראל, בנק לחוק 45 סעיף מהוראות לגרוע כדי זה בסעיף אץ (ד)

ארעיות. מקדמות בדבר ,21954

לכנסת האוצר שר יגיש 1982 הכספים שנת תום לאחר חדשים ששה תוך (א) .27
 דו"חות

שנתקבלו; התקבולים על (1) י
בהכנסה; מותנית הוצאה לרבות שהוצאו, ההוצאות על (2)

שמולאו; המשרות מספר על (3)

;15 סעיף לפי שניתנו התחייבויות על (4)

וג(3). (6) (א) 9 סעיף לפי שנעשו העברות על (5)

המפעלים ותקציב 1982 הכספים לשנת התקציב לגבי ייערכו הדו"חות (ב)
ומספרי שהוצאו ההוצאה סכומי השוואת שתאפשר בצורה 1982 הכספים לשנת העסקיים
הפעולה תחומי התקציב, שבסעיפי המשרות ומספרי הסכומים לעומת שמולאו המשרות

והתכניות.

והוראות תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר (א) .28
בסעיף תכניות למעט תכניות, של נוסף פירוט בדבר לרבות לביצועו, הנוגע בכל מינהל

"הכנסת".  02 תקציב
תכניות של נוסף פירוט בדבר תקנות להתקין רשאי הכנסת ראש יושב (ב)

י "הכנסת". 02 תקציב בסעיף
להתקין הסמכות לרבות זה, חוק לפי מסמכויותיו לאצול רשאי האוצר שר (ג)
הסמכות למעט המדינה, של והחשבונות הכספים ניהול סדרי בדבר מינהל הוראות

תקנות. להתקין

.(1982 באפריל 1) התשמ"ב בניסן ח' ביום זה חוק של תחילתו . .29

קבלתו. מיום חדשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק .30

אגרות
המשתלמות

לתאגיד

ממים
המשתלמים
לרשויות
מקומיות

מבנק מקדמה
ישראל

וחשבון דין

תקנות ביצוע,
סמכויות ואצילת

תחילה

.192 עמי התשי"ד, ס"ח 2
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הוצאה
הרשאה שיאמותנית

רי
ו

הראשונה התוספת להתחייבהוצאהכול אדםבהכנסה כח

שקל) שקל)(אלפי (אלכי שקל) (אלפי
כלליסה" ,475כ 000, 00027. 223, 84469,142. 0

ילחלק רג תקציב : ,369א' 000, 00015, 354.39469, 142. 0
הוןחלק וחשבון פיתוח תקציב : ,106ב' 000, 00011,669,450

ילהחלק רג תוצאה : "369אי 000, 00015, 554,39469, 142. 0

נהל ומי ,19ממשל 726, 350867, 35531, 532. 5

ה01 נ י המד א שי ,24נ 0001239. 0
,268כנסת02 000327. 0
ממשלה03 .12חברי 000
הממשלה04 ראש ,284משרד 0007, 650661. 5
האוצר05 ,2משרד 622, 000162, 2306. 842. 5
הפנים06 ,434משרד 0005, 000713. 5

,6משטרה 720, 000378, 03019, 548. 0
המשפטים08 ,962משרד 00073, 3131, 913. 0
החוץ09 ,1משרד 48), 000143, 120887. 0
ותיאום10 לכלכלה משרד

משרדי ן ,48בי 00070. 0
המדינה11 מבקר .265משרד 350531. 0
ופיצויים12 ,5גמלאות 614. 000
שונות13 ,872הוצאות 00098, 000
מפלגות14 ,120מימון 000

ן ,130.220,0002בטחו 581. 0
==פ9= *?   = 

ן15 ו הבטת ,128משרד 520. 0002, 581. 0
ת.16 ו אורחי חרום ,440הוצאות 000
השטחים17 בתקציב ,1השתתפות 260. 000
מקומיות18 ,13רשויות 629, 000

===5=5=5======:5:=5==3:=====

י
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שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית
בהכנסה הוצאה הראשונה התוספת כוו י ר

29, 411. 5

2, 596. 0

430. 0
4, 354. 0
19, 051. 5

70. 0

2,468. 0
442. 0

420, 55,

787. 52,

309. 0

801. 0
217. 3

930. 5

375. 0

196. .5
     

196. 5

7.531,951 88,690,000

320, 000

943, 496

23, 600
623,516

5,915' 559
8,280

5, 400
12, 100

7, 155,088

441, 230
160, 000

5, 251, 930

93, 290
17,610

101, 028

1, 090, 000

27, 504, 000
6, 996, 000
2, 262, 000
15,629, 000
9, 029, 000
1, 350, 000

860, 000
1, 060, 000

24, 000, 000

9, 336, 000

1, 160,
,1,000

,168
,484
,593
,240

4, ,749
,434
,90
,360
.58

20, ,000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

71,000,000
55 = = = = = = 55 =

16, 398, 650

16, 398, 650

חברה י שרות
י ==========

והתרבות החינוך משרד
גבוהה השכלה
הדתות משרד

והרווחה העבודה משרד
הבריאות משרד
לנכים תגמולים

השידור ברשות השתתפות
ן ו כ י והש הבינוי משרד
עליית לקליטת המשרד
מצרכי במחירי תמיכות
חקלאי ובייצור יסוד

י ומשק כלכלה
החקלאות משרד

סיני י שב ו לת 3יג1"'ס
והתשתית האנרגיה משרד
אטומית לאנרגיה הועדה

ה התעשי ו המסחר משרד
רות י התי משרד

לייצוא שווקים פיתות
התחבורה משרד

הרכבת בתקציב השתתפות
לתחבורה והחורים תמיכות

המדידות מחלקת
אשראי סבסוד

20
21
22
23
24
25
28
29
30
32

33

34
33
36
37
38
40
41
.42
43
44

ריבית תשלום 45
=== :££=== == =

רלרבות

כללית רזרבה 47
להתיקרויות רירבה 48
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שיא
אדם כוו

הרשאה
ב י להתחי

הוצאה
ית מותנ
בהכנסה הוצאה הראשונה התוספת ריבוי

11,669,450 106,000,000

11, 669, 450 37, 549, 000

11,000 590,000

הוו וחשבוו פיתוח תקציב

פיתוח תקציב

ומינחל במימשל השקעות

בי חלק

ממשלה51 ,180בניני 00010, 000
סוהר52 ובתי ,340משטרה 0001, 000
משפט53 ,70בתי 000
ת57 ו מקומי ת ו י ו ,880רש 000084, 0001,

חברה בשרותי ,13השקעות 777, 000021,6009,

,1חינוך60 050, 00014, 500
גבוהה61 ,282יהשכלה 000
,40דת63 000
ותה64 ורו ,212עבודה 00019, 600
,1בריאות67 193, 00037, 500
ן70 ,11שיכו 000, 000950, 0008,

המשק בענפי ,22השקעות 002, 000552, 8501,
!=;==;= = = = = = 

,3חקלאות72 468, 00016, 700
מים73 ,1מפעלי 450, 000160, י006
יה75 רג נ. א מקורות ,2פיתות 060, 000048, 0001,
,8תעשיה76 822, 00058, 400
ירות78 ,1תי 810, 000
,772תחבורה79 000149, 750
,687כבישים80' 000120, 000
,2תקשורת81 400, 000
שונים83 ,533מפעלים 000
חובות84 ,66תשלום 000, 000
תקציבי85 ר ל תו ,88הוו 000
פיתוח87 להוצאות ,2רירבות 663, 000
להתיקרויות88 רירבות
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וחמלו התקבולים ותתחזית
1982

שקלים) (באלפי
הכנסות תחזית

1982

כללי '475סה"כ 000' 000

: א' חוטפיםחלק .369תקבולים 000' 000
: ב' הוןחלק וחשבון ממלוות ,106תקבולים 000, 000

. אי שוטפיםחלק .369תקבולים 000. 000

חובה ותשלומי .246מיסיס 282. 000

ורכוש הכנסה 158.018.000מיס"

הכנסה001 ,136מס 900, 000
מלכדים002 על מוסף ערך 5.134,000מס
003(407.) שבח ,370מס 000
004(2/3) רכישה 616.000מס
005 פיצויים)י קרן (בניכוי רכוש 1,180,000מס
הפיננסי006 הסקטור על מוסף ערך ,2מס 568 000
מעסיקים007 11,250,000מס

הוצאה ,86מיסי 048, 000

היבוא011 על והיטל 10.580,000מכס
בטחוני012 יבוא כולל מוסף ערך ,51מס 470. 000
013(95/.) קניה ,16מס 806, 000
,1בלו015 100,000
018 דלק. ,4מס 310, 000
לחו"ל019 נסיעות מס
בולים020 מס
שעשועים021 מס
ן022 בטחו ל בו
023. המלאי על יתר מס
024(587.) רכב כלי ,340אגרות 000
אחרים025 ורישיונות ,1אגרות 442, 000

]
ו
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תקבוליםתחו ותת וחמלו
1982
שקלי ם)באלפי

הכנסות תתלית
1962

וה פיצוייםמלו וקרן .220חובה 000

מעסיקיםמלוה028 חסכון
פ030 .220י)!1"סקרן 000
וה031 מלחמהנולג

רכושהפרשה למס ,2בתמורה 220. 000

.4מועברתהכנסה 216. 000

י032 ו עורלרש במי ת ו מקומי ת ,3וו 208. 000
(4.828./.) רכוש מס תמורת (12. 220. 000

>.'ל21< רכב כלי אגרת (2124. 000
מס ן>3%60) מקרקעי ,354שבת 000
0!ס (4(1/3) .310רכישה 00^

ח033 במשרדדרך הכללי יםנ'ענק .1.008הפג 000
מס (1(5/.) .884קניה 000

,(21/.) רכב כלי אגרת (2124. 000

.18ורווחיםריבית 270. 000

ות035 ,3ריביתגבי 000. 000
,2,במט"תריבית 160.000

תריבית036 ו י משק .8מיחידות 000
עיסקייםריבית037 .18ממפעלים 000
תריבית038 ו ממשלתי '4מחברות 000
ישראלרווחי040 ,10בנק 000, 000
ישראל1יבית041 ,1מבנק 080, 000

ג םתמלו 1.618,000י
ג042 עיסקיתמלו ממפעלים ,1םים 540, 000
ג043 טבעתמלו מאוצרות ,78ים 000

שוניםתקבול 1,298,000ים
שנים046 תקציב ע"ח תהחירות ו דנו ו .330ק 000
שונים047 משרותימ ,968הכנסות 000

ב'העברה ,101מחלק 932,000
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והמלוות תקבולים תחזית
1982

שקלים) (באלפי

הכנסות תחוית
1982

106,000,000 חון וחשבון ממלוות תקבולים בי: תלק

12, 296, 000 הממשלה והלוואות ההשקעות החור
4,000,000 קרן גביית 051

40,000 המשקיות היחידות כחת 052
100,000 העסקיים המפעלים פחת 054
6,000 ממשלתיגת חברות כחת 056

השתתפות ע"ת הכנסות 061
6,000,000 תקשורת בהשקעות
2,150,000 ו ישראל. מקרקעי ממינהל הכנסות 063

1, 042, 000 ופיצויים לפנסיה הפרשות
348, 000
694, 000

62, 800, 000
4, 800, 000 .

58, 000, 000

88, 400, 000
11, 250, 000
875, 000

48, 900, 000 י

19, 625, 000

2, 000, 000

7, 500, 000

42,994,000 ישראל מבנק מקדמות

42,994,000 הוצאות למימון מקדמה 093
לאומית דו קרן למימון מקדמה 094

 101, 535,000 ■ אי לחלק העברה י י

משקיות071 יחידות הפרשות
עסקיים072 מפעלים הפרשות

באריו ח. ו מלו
לאומי081 לביטוח מהמוסד מלווה
והפקדות082 מאמסיות הכנסות

מתו"ל ומענקים מלווה
והפיתות900 העצמאות מלווה
הפצה901 הוצאות : בניכוי

מארה"ב ומענקים מלוות
בטחון902 
ן)903 (שיכו . .ד י א 
ומלווה)904 >מענ.ק אורחי סיוע 
מוון905 עודפי 
יה906 מגרמנ ה ו מלו
העולמי,907 הבנק
אחרות908 ואות הלו
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)ראשוגה_תוטפת 8קלים באלפי ) 1962

מותניתהוצאהסעיף; הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהושאה נח שיא

1ל0כת011 המדינה 24,00012ג>יא

0101(40) ולמנחי המדינה 24.0001239נ8יא
, 01(40) וי9כח1 המדינה 24,0001239נ9יא

0101(1) 1,2401נ0יא

0201(37) הנ8י* 9,32036.5ל8כת

קציר0301 \5נ*יא 9301.5י8כק

12.51012אמרכלות0901

263,000327הכנסת02

268,000327הכנקיז0201

268,000הכנסת01
"* . .  . . ~

327
. * ■

הכנסת0101 83,400חגרי

0201(7.5< הכנסה 923,6108.5^1לות

87,680אמרכלית0301
:

8150.310134.5וזוג0401

5,000רזרבה0501

בכנסת0601 מבנה 15,000ת901<1

ממוח8נת0701 תמליל 3,000מו1רכיז

ממ9לה03 12,000חברי

הממ0לה01 12,000חברי

הסמילה01 12,000ווברי

הסמקלה0301 12,000חברי
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ ארסהרשאה נח שיא

04(760) הממםלה רא8 284,0007,650661.5מורד

כללי0401 1¥9יה 78,7902,100113לתחום

הממ*לה0402 0054*,46ר80ווז

0403(673) ממלכתית ססקיססיקר
ן

י144,4105,15045

0405
1 י

14,00040041.5ו\וזונויז

0408

01

מכונית ל8יקום רזרבה
הנזמ>לה ר<ו* ק>ו למכת

כללי 9)1ולה 100113,?78,790לתחום

מרכזיימ1101 7,20016.5.ר1ת>ס

15,70057.5אמרכלות1901

)\רגיס2101 יוויניני 6,60014.5היועץ

2201"0110 "אל נ*\תונות .תמיכה 13,250

הדרוזים2301 בגאיות .98200ול

היווןץ2901 ל>כת אמרכלות
וירבים 840,?לאניני

המדינה3101 9,20010024.5.נזץ

המדינה3901 גנז1 4,410אמרכלות

לזנוקילקקי4101 . 100 אדו/ןי

8ונימ6101 000,?מחקרים

מד>62011 ק8רי

הלאומיים7201 הגנים 600,?ר8ות

התנדבות7301 ל0רותי 1,000המרכז

א9כול7401 לוי 450יד

ים/\יו7501 הגבורה 5,700היכל

האומה7601 גדולי 1,500וזלקת

8,140רזרבה7701

1 
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( טקלימ באלפי ) 1982

סעיף

ייממיייז04 ראט מירד

מותניתהוצאה ה01אה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

יהמנוניה02 80054,*4רא10ת

הממקיה02וו ר\9 5,35014י8כת

הנזמגלה1202 7.00015מזכירות

הממ9לה1402 לרא9 4,5007י)\וץ

הממ9יה1902 ר*8ויז 21,5000אמרביויז

מ1וו>י2002 ה>ר 1,4505ל8כח

8יינ0קי2102 הוו ל>ו 504?,1ל8כת

הקר202? 0גו י8כק

89ח302?

ראה"מ2402 י90רד 5,750רזררה

מכונות2502 8קו0 מטה

2602

03

יי>ו\וי המ9רד נוקה
נינמקרדי ותאוס

(473) ממלכתית 0144,4105,150453ססי80יקה
. ^ .

לס00י00י>>ה0203 מרכזית 49,7105,150430ל0כה

15,430אמרכלות0303

מיוחיות0403 1,800פסולות

05031 9*3 אוכלו0י\ 70,00014.מ9קי

ת01"י0603 חקלאות ימ9?ד

0703

05

רזררה

אתונות
.. ~ .. ~

7,470
14.000400

■ . "
41.5
 . . "

הל9כה1005 5.5?50י,7הנהלת

*לומיס05?1 1,1004007ה13נח

509?,4אמרכלות1905

1,300רזרבה2005

זיכונות08 לקיקוס רזרבה
הממקלה רא* קגן לקכת

/

קכונויז0108 למיקוס רזרבה
ידיו רוה"מ 0>ו ל8כת
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( שקליט באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

האוויר05 2,622,000162,2306,842.5מ1וך

כליי0501 9ו\ולה 126,62012,900230תחוס

ממ8לתיימ0502. מטה 630570*222,1808קרותי

מ8קייס0503 בלל מ8ה רותי .113,6403,50086

הכנסה0504 מ0 9קודת 1*וו\
רנו8 1,349,92019,6405,740ומק

יצור0505 יגוא, ¥ל מיסיס
מוטי ו1ר1 ומס ,703,6402,0601,966מקומי

ממ8לה0506 לוזוווי /וזר רותי .115,500290.5
האוגר0507 90,000מיכון

לאו.*ר0508 גלליו! ירזרבה 16,000
כללי01 1/9ולה 126,62012,900230חו'וס

ומסה ניהול
.*.■...=.■

88,455
..=.■

500157
■. ■

מרכזייס0101 2?16,455■רוקיס

72,000500105אמרכלות0201

מונות 9ו\ולות
....=.=.=.=

38,165
.■.■."

12,4007^
.■

א9יי04010 בףגוייס 98ול
12,40029.5מגרמניה

7?15,725גימלאות0501

נ9קדי06010 נע.כסי 904402ול

לק8רי08010 היחידה
2,4508.5בינלאומייס

הגויך0901 ברמת האוגר 1,090.רותי

3,800רזרבות1001

במ^בר1101 לטונדיס 2,0003מ8רות

להתיקרויות1201 12,660רזרנה
/
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( מקלים באלפי ) 1982
סעיף;

האוגר05 ו**ייך

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ממקיתייס02 מסה רווזי .222,1808*630530

הממ8יה 9*וי1ת 33,61572חק11ג

מרכזיים0102 17,69053■רותיס

גאוקימןניה0202 י ו 99
מידע 13,6308יבס^רכות

2,29511אמרכלות0302

הגילי הח>ב
ק."..."<.■.

76,7951,370
.....

269
.."

מרכזייס0402 97,51018028רוחיס

תקגינ0502 גונו* *1ל 923,11087קוח

המדינה0602 הלואות 7,13525ניהול

ודווח0702 190ונ1ת 1,8757נהול

וגמלאות0802 חוץ בעסקות 903,12014ול

הטמ8לווי0902 ה80ק *>ל 38,01599030קווז

ומיכון1002 22,42065רימום

3,61020013אמרכלות1102

נארה"! כלכליים 832,8605רותי0
■

מרכזיים1202 3>015,470יו0ימ

מסחרית1302 1א90קה 08ול
5,700לי8ראל

ן.
1

9,915אמרכלות1402

כוו9ינ*0וו1502 1,7751המ8רד

יחידות 9נימית גקורת
1,325האוצר

* . * . *
5
■

מרכזיים1602 1,3255וורומיס

אמרכלות1702
החברות וול 9קוח

7הממשלתיות ,.770
ק . * . ■

1,80031

מרכזיים1802 97,7701,80031רותי0
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שקלים) ב0לפי ) 1982
סעיף:

האוגר ם8רד 05

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

אמרכלות 02 19

אדם וכח מנהל,איגו\
הממ9יה 42,910423134ביחידות

=. =

מרכזיים 9רותימ 02 20

.. . .

6,400270?4

ירוה ותנאי וזקנות 02 217103

¥31די0 ווניני נהוי 02 227,5759031

ם>רות וסיווג 0קנים 02 235,26021

ויי'ייי ארגיג 02 243<32010

והסכמים ¥1ודה יחסי י 02 254,4356516

אמרכיויו 02 2615,210??
בודדים והכ9ר!ז 26,905הדרכה

■ * * * *
5,035
■ _ * _ ק

14

מרכזיים ■דוחים 02 271,1704

ימקגו^ות הספר נית 02 28
.מינהי 4,1754,435/8

9*"ח ( 02 29

המנהלי יסגל ה8תלמות 02 30
6306002הככ>ר

רזרבה 02 3220,930

מש?יים כלל מ0ה .רוחי 03113,6403,50086

כלכל> חכנון .רוחי 03 05

חו"ל מ>?י)1י ו90ול 30,06023/\דוד
^ .

מיבזייס 8רותים 03 0654514

יורק כניו המירד 03 079,9002

אנ*ל0 1לו0 המ*רד 03 084,760
2

נזיקגו המזורד 03 נ093,680

בא0לנ0ה המ*רד . 03 10
1

בהאג הרםרד 03 114,2551

ךסיאמי מ0רד 03 122,4951

בבו00ו\ המייד 03 132,045■1

ביוסטון המםרד 03 142,3801 .
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוגאהסע>ף; הוצאה
בהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

האוצר05 00רד

המדינה חננ0יח 170,7153,500חוי

מרכזיים1603 10,48550037.יו0י0

אמרכלות1703

חל>ו1803 0יור 0860,2303,0001ד

חהו\ 10ק אגף
ןחי0נוץ 5?7,525ני10ח

וח0נ2003 1י8וח ץ הו?ו >י? אגו<

" . ■ ■

7,52525

ויגי י9ווויו1ו 5,340רזיגה
. . .

וונו2103 י1/9ויות יזר1ח

. . . "

5,340
הכנסה04 00 פקודת 111*1

ר013 6403,740>1,349.92019ו00

ומנהל 09540,2006,440ה
=. =.=

55*0.
=. = .

מרגד>י01040 .24,110520■רוקיי

0204. 09901י מ?צ1¥י 11,22040יו1וץ

ונכוייס0304 גבייה *34,7905,46013.יומי

יזה0404 ו 9 30,11040126מרומי

7,98025חקירות0504

רכו06049 מ0 6,79084017.יומי

עזבוך0704 מ0 4?4,000ח9*ווי

יאזרח0804 והסברה יוזוץ 06,660100רו0י

טחק09041 6174,720רותי

14,800הדרכה1004

?225,02015אטרניות1104

הכנסה מ0 .692,20013,200109%ת9"וי

ביחידות1204 הכנסה מס .604.80052,672תפעוי

1504
./

ביחידות רכו8 >ז0 ת9¥וי
ארנונה) קיו ה>ת 86,60013,200524(כויי

ברסת1704 הכנסה מ0 .רוחי
8003הגויץ
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.( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

האוגר05 סורו

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

רזרבה
"."..

117,5?0
*..."."

ג"*1804 י*י< רזרבה

117.520רזרבות*190

ל9כר2004 רזרבה

י*ור05 יבוא* עי מי0י0
מז0ו< עי1 ומזי 0601,966,?703.640מקוטי

ומ9ה 0,390*2נחלי
■. . . ■ . ■

?;060351
■ . ■

גונזייס0105 50,380660■רומיס

7*119,870800אמרכיות0305

18,16060067>1נ04050

?ניה0505 ןמס 0044?,5*מע"מ

מענו0605 9יי0ומ הגרלת

ן9יקווז0705 015*3,1חק>רות

מח8ב0905 רווזי .43,6*0

ביחידות מסימ ת9עוי
357,?501,*15

בתחנות1405 מסיס יז1/9י
המכס. ?*320,6501,4ובבתי

ופקוח1605 36,600133חקירות

רזרבות
.■.*."

66,000

רזרבות1705

ו8ו\ולות1805 י8כר 66,000רזרבה

חוץ2005 סחר ימוזד רזרבה

חוץ בסחר ה*חת9ות

2105

06
חוץ יסחר ה0תת9ות

מוזילה יףמידי עזר רותי ■115,500?90.5
. " . . *

רכב 75,500■רותי
.=.=.."..

מרבזייס0106 6.5■רותיס

ברכב0206 50017,?907ול
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( שקליס באלפי ) 198./

סע>ף:

האוגר05 ווווו

מותניתהוצאה הוזנאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

יבב0306 ובקרח טכני פקוח

יכנ0406 000%1ה>כרק

4אמרכלוי!0506

9ר0ו0 רויוי ■40,000?3

מונוייס0706 .רוחיס

* *

40,00016'9ר0ו08060

4אמרניות0906

ליחידות מילון טרומי
(9עמ) 39?הסי0י0

ומסה1006 *נהוי

אדס1106 כח היחידה 17?ה9^ול

תפןןול06?1 הו*. המח8ב יחידת

14אמרכלות06?1

רזרבה1506

האוגו07 00090,מיכוו

חחסכ"ל0107 8?00?,מירוץ

8)\"מ07?ס 0?000,מיכוו

מל"מ0307 ן 0007,מינו

נ8"מ0407 4005,מיכוג

חוץ0507 סחר 7508,מיכוז

0607

08

למיכון רזרבה

לאוונר כלליי! רזרבה

סייס,
,000

20

16

לאוונר כללית 00016,רזרבה

לאוויר0108 כללית רזרבה .,00016

לאוגר0803 כללית רזרבה
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( סקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ה9נים06 434,0005.000717.5מ8רד

ךללי0601 9עולה 112,53040172תחוס

הבחירות0602 על *ו1י .951,0705קוח יי
מקימי0603 847,5301,20060ל0ון

האוכלוסין0604 1106,1901,600310ז1הי

8>זי0605 י28,5501,80010קכנון

ווזפקידיס0606 חירוס וויוווזי
17,14047מיוחדים

ה10י1ה0607 27,59056016איכות

יי060

01

יזרב,ה
כליי 9*\ולה חחוס

43,400
112,5304017?

הנו^רד0101 14,29014.5הנהלת

המחוזות0201 0?12,680הנהלת

גז*89י0301 2,7304011יעוץ

ו8י0ות0401 ארגוו 1,4904הדרכה

ופרסומים0501 ז1,220הסברה

75,150114.5אמרכלות0601

לירו8ליק0701 1ויס ■'ועדת 770

האוטונומיה0801 8יחות 2,880ניהול

הגולן1001 ?1,320רמת

תגחירות02 על אריי 951,0707.5קוח

הבחירות0102 על אר*י 851,0707.5קוח

מקומי03 47,5301■לקוץ ,?0060

ומסה 6,570נהול
* . * . *

17

0103

ו

מרכזיים 6,57017■ירותיס
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^ שקלים באלפי נ 982ב
מותניתהוצאהסעיף להתחייבהוצאה אדםהלשאה נח שיא

בהכנסה
הפנים06 0ווו

1תקוני1י0 כ90י0 ניהוי
המקומיות 32,11020בי18יות

. .

1ר9וי1וז0203 קקוייביס
4,6509המקומיות

ומיוות0303 מענקים מיסיס 9005י

מקומיות0403 1ר18יות 8203.ירותים

המקומיות0503 בר8ויומ 25,74010,0003בקורת

מנגיפיי 8,850ניהוי
* * * . 9

1,200
<■. =. =

23
."

מרכזיים0603 8,8501,20023קרותים

האוכיו0י\04 106,1901,600310מנהל
. * ■

באגף0104 מרכזיים 6,58025■רותיס

ממוכנים0264 אוכיוקיה 27,2401,20030קבצי

המוחזקים0304 י88חים 5קוב'>

ומר8ם0404 עייה 57,960222ל8כות

*בויות0504 14,41040019ביקורת

פיזי05 28,550תכנון
. . " . . "

1,800
." .

באגף0105 מרכזיים 82,4605ירותיס

מתאר0405 6,48015תכניות

ו0705 תכנו נהלי ו ז1,440,מדיניות

תכניות0805 ותאום בקרה 1,3507מו1קב

יתכנון0905 הארונית .המו/\*ה

2,4204ובניה

במיזוזוי!1005 תכנוג 14,400.1,80071(יריתי
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( שקלים באלפי נ 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

סעיוי:

ה9ני0 מ0רד 06

47
 ■

> 20.5

7

3

13.5

3

16
" .

16

360

360

17*140

7,280

2*510

1,540
3,050

550

2*210

27,590
. .  . ■ "

27,590

43,400

43,400

1ת9?ידי0 חירוס <יווווי 06
מילחייס

סונזייס ו*ו01<0 06 01

ו9י?וח וי1וי 06 02

כבאות 06 03

פס"ח י8ות 06 04

חיווס >יר1ווי 06 05 ,

וומןתןו! ניהוי מערכון 06 06

הסגיבה איניח 07

ה0ניבה איכות 07 01

רזרבה 08

רזרבה 08 01
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^ טקלים כאלפ> ) 1982

מותניתהוצאהקעיף: הוצאה

נהננסה
להתדו"נ אוםהרשאה נח ש>א

סוהר07 ובתי 6,720,000378.03019,548ממנורה

כייי0701 9/\ויה תחוס
ומל!ה 62,00035ניהוי

וזרואווז>ה0702 יייאי 8,000305,23016,803!י5,4מ>םרח

הסוהר0710 בתי 1,170,00072,8007,710מרוח

כייי01 9/וויה תחוס
ומלוה יניהיל 62,000.,3 5

מונזייס0101 911.28033רוח>0

ק000,?8,520אמרכיות0201

רמר"ג0301 34,450מיכון

יהתיקרויות0401 7,750רזרבה
וזרועותיה02 י1ו*י 488,000305,23016,803;5מ09רח

הארןץי 1,817,830124,150המ8ה
■.*.■.■

2,519
■. .. .

נורכזייס0102 1,7402,519*33057,000.?878רוחי0

י8ו0י0202 ממקרת 01,035,50067,150£61,300מרבי1ת

וני ה*9 558,0002,155המחוז
". = . .

מרכזיים0502 155,?0^558,0פירותימ

המרכז 349,000מחוז
* . * . ק . *

1,406 '

מרכזיייז0702 349,0001,406ווווזיח

הדרומי 540,000המיזיז
* . " *  . *

2,013
.. ■. .

מרכזייס1002 013,?540.000.רותיס

מונריס /1ס גבוי 35,150מעברי
. = * 3 . *

84
. .

מרכזייס02?1 811,55084רוי1ייז

23,600אמרכיויז1302

תיאביב 25?,?696,000מחוז

מרכזיים1502 678,0007,598■רוחים

התנועה1802 18,000127סיירת
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

המ08רה 07

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

ל9וטל 42,000157ה1גאה
. = .  . ■=. .

נזרנזייס ירווזיס 0? 20

הגבוי נו8מר
.<...■.

4?,000
460,000
..=.=..

157

?,42#

מרנזייס 8רלתיס 0? 30 .460,0002,426
האזרחי 153,020הסקמ^.

מרכזיית 9רלתים 02 35

. . ■ ■ ■ . 0

150.000
". .

485

וזמא"ז אמרכלות 02 363,020
ינ"ה 7,500ח

=.*. =
295

נזרכזייס 8רותי0 02 407,500?05

26,500הג"א
...■..

מרכזייוז מיווזיס 02 4526,000

אמרכל"יח ■ 02 46500

הי1וני0 275,0001,578מ9מר

מרכזייט 8רו,חים 02 50?59,000
■ . ■ . =

1,258
סיור גווק> 02 5256,000120

נמלים 117,650278אבסחח

מרכזיים 9רוחיס 02 5597,*00270

נמלים אמרכלות 02 56?0,050

יס מחקנ 19,510570יאבסוזח
=. =

מרכזיים 9רויזים 02 6019,000578

מתקניס אמרכלות 02 61510

המממלה נחגורדי 145נוסריס

מרכזיים מרוחים 02 65 .145

נוקריס אמרכלות 02 66

*בור במוסדות וסרים 43,840נ
.*.=■.■=

1*1
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^ טקלים נאלפי ) 1982
סעיף

המקקרה07

0ותנ>תהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

מונזייס7002 1*41,4001■רומים

בט01דו71020 נוקדים אמרכיות
2,440ןניג1י

ו8ומ1ון ביהודה 40ה000רה

מרכז*י80020 ■יומיס

. *

י1"81021 40אמרכיות

אבטחה8202  ו9ו0רו> יהודה
בעדה 40המ0םרה

וורנזייס8502 רדתיס .

. .

זה8602 11 40אמרניית

.קוויס יהיויקיוח רזרבה

ו9502 רזרבה

יהחיקרויוח ,000548רזרבה

9602
10

רזרבה
הסוהר ביוי רות .

* . *

000
000

548,
,1,17072,?002,710

אדם כוח 710,?,000722קיא

4*200498,1,8בפחון0110

מרכזיים0210 ?0013,5?קרומיס

000155,501אמרכלות0310

ו8יקום0410 0י9וי 9*00046,1ת/01ו7ה

רפואיים0510 מרותים

קניות
500
000

,י2
172,800,י3

104

0710
■.*."

אמרכיויז
" . ■

500
 . ■ *
274,6,000

08
09

10
10

מרכזיים 8ירומיס
ובטחון ממירה

400
800

10,
,5

10
11

10
10

האסיר ו*יקום עסוקה ח

יאסיי יפואי 9ירות
800
500

30,
,9

56 ,800

יזניניים1210 מנויים
רזרבה
..". ■

000117,
.. .

10,000

9נימית2010 כליית ,000117רזרבה
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^ שקלים באלפי נ 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

המטפםיס08 00073,3131,915>962מטרד

ומטה0801 138,7797,780154ניהול

המדינה0802 106,1701,736322פרקליטות

וטומה0803 רכוט וניהול 116,92257,940374.5ריטוט

19,1893,947מיכיו0804

פנמיות0805 חד 4,500הוצאות

44,440רזרבה0806

מטפס0811 449,0801,170בחי
1

1,000.5
לכבודה0812 דין 29,92074067במי

0815
01

רזרבה

הס898י0 10וד הנהלת

53,000
, 430,00071,403850.5

ומסה01 138,7797,780154ניהול

המ9רד0101 22,74520.5הנהלת

לממ9לה0201 מ030י ייוןוץ
אחריס 23,7586,00057.5ו*רותיס

81,78751.5אמרכלות0301

מנ09י0401 5,6951,78018סיו/1

ן0501 014,794חו
■6.5

המדינה02 ?106,1701,73632פרקליטות

0102

0?
והמחוזות הראמית הימכה

ו8ומה דלוק וניהול רי9ו0

106,170
116,922

1,736
57<40

322
374.5

המקרקעין0103 והסדר 54,153155וי!וו0

מדגמי02030 הפםנםים 8י11,7391,060רמס

החברות,ה8ות9ויות0303 ר8ס
עסק 7,48830.5ונמות

וכונס0403 הכללי האפוטרופוס
הר8סי 24,77556,88088.5הנכסיט

1וקרק/\י\0503 ומת ■15,87844

י66 2,88913.5אמרכלות03
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0 קקלים נאל9> ) .1982

סעיף,

המ899יס מ9רד 08

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

מיכ1> 0419,1893,947

ר*9י מ8רד 04 019,600

החברות י8ם 04 024,641

) מקרקעי 11010 04 031,888
ג3"ת מקרקוזי^ ו*8ו0 יינק 04 043,060

הכייי האו9ו0יו9ו0 04 053,947
9ו1םיות חד הוצאות 054,500

9*ומ*1ת חד הווניזות 05 014,500
רזרבה 0644,440

רזרבה 06 01

המ039 בתי מערגת 11 ■

44,440
532,0001,910



1,062.5
" . * ."."

03919 בחי 11
ו

. . . . . " ■

449,0801,1701,000.5

י ום0ה 148,020780נהוי
■ "

90
."

וזרכזייס 0רותיס 11 0155,70090

ת עוג ו מ ו 000וסוריווז ועדות 11 03
ווסקיים 10הגבלים

אמרביות 11 0492,310780

9יפו0
.♦<.."

172,010
".=.=..

254
*.■

י. מרכזיים 9ייומים 11 07, 1,8303

/1לייו מ098 בי0 11 0810*10012
ו

מחוזיים 0980 יחי 11. 0970,20084

ה8יוס מ8י09 בתי 11 1087,400127

/(ירונייס 8ו09ים 11 112,5008

מ090 בתי 103,730הפעלת
0_0 ק,_ _ 9

30
■י,

612
*0■

/1יייו מק09 בית 11 15

" ""^ .

6,2303037

מחוזיים מ098 בחי 11 1631,900207.5

ה0לום מ090 בחי 11 1765,600367.5
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1 סקלים באלפי נ 1982
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
המ090ים מ0רד

סעיף

08

64.5
. *"* . ~

47

17.5

62
"* .

9

?0
."

4

33

360 10,400 ת"א וגזברות לפועל ה1>אה

#7 800360

2,600
14,900
.=.=.=

14,900
29,920740

. . "

6,820
"....

740
■..

4,55044

2,270696

15,500
."."."

3,100
12,400
7,600
■.?..

7.600

53,000

53,000

ל9ו>1ל הוגאה 11 20

גזברות 11 21

מיכוץ
=. =. =

מ>נו\ 11 24

לאגודה דין *01 12

ומסה נהול

מרכזיים ירווויס 12 01

אמרכלות 12 02

י3ו0 ■

* . 9* "

האר*י הדיו בית 12 05

אזוריים דיו נתי 12 06

דיו בתי ה9וולת

אזוריים דיו במי 12 10

רזרבה י 15

19,ימית רזרבה 15 01
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( שקלים באלפי נ 1982

10תנ>תהוצאהסעיף; הוצאה
נהננסה

להתח"ג אוםהושאה נח שיא

החוץ09 901,431,000143,120887יד

כליי0901 פעויה 150,620356מחום

גחו"ל0902 המדינה 5*991,62039,9604י1וג

ואתונות0904 הסברה 164,46063אנן<

וסיוע0905 בינלאומי *יו1וף
מתפתחות 26,200103,16023לארצות

להתיקרויות0907 148,100רזיבה
כללי01 פעולה 150,620356תחום

ומ8ה ניהול
.■."..."."

*" * . ~ . . ~

1?9,860
".■...■

. * .

?89
..■

המורד0101 24,98046הנהלת

94,340215אמרכלות0301

ותיעוד0401 ר8ומות *10,5402א*ף

כלליס 9רותי0 >20,7606אגף

גורכזייס0501 8רוחי0

. * . * . .

17,03067

3,730אמרכלות0601
בחו"ל02 המדינה 991,62039,960יזגו*

גארץ ומ0ה 147,15013,040ניהול
.*.*.*

117
■ . .

לנציגויות0162 מ0ה
וקונסולריוח 18,25050דיפלומטיות

ננ"ל0202 ארגונים 60,17019אגף

גנ"ל0302 ו0יחוף כלכלה 6?6,840אגף

קונקולרייס0402 83,42013רותיס

58,47013,040אמרכלות0702

דיפלוסקיוח נציגויות
בתו"ל 844,470וקונסולייות

* ק _ 55 _ ■

26,920
■ . ■

מרכזיים0902 רווזיס ■471,26032*

1אמרכלות1102 99,200?6,9?0

נחו"ל1302 הנציגויות 0*172,1אנ0חת

ה8לום1502 /1ל מדיניים 1,830דיונים
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית ה!צאה
בהננקה

החוץ מוול

סעיףי

09

63

55

41

14

8

23

23

103,160

103,160

164,460

151,450
.."."..

38,090

1,410
83,130

8.290

6,300
14,230

13,010
.=.".■

8,390
4,620

26,200

26,200

148,100

148,100

ולהונות אגף.הסברה 04

. הסברה
..."

מרכזייס *ירותימ 04 01

לחו"ל 8ליחויות 04 03

הסברהנוניגויות , 04 05

3ר0ומיס

אינ9ורמ*יה מרכזי

אייה 04 10

ומדע חרבות ק9רי

04 07

04 08

מרכזייס 8ירותי0 04 13

תרבות הסכמי 04 15

וסיוע בינלאומי ייחוף 05
מתפתחות יארןנות

מרכזי>ס *רוחייס 05 01

להתיקרויות רזרבה 07

להתיקרויות רזרבה 07 01
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( טקלימ באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

70
* ■

?4.5

22.5

7

16

24.5

?4.5

22.5

5.ק?
7

7

16

16

48,000

.31033.

,0405,
,6901,

6353,

,3254.

31033.

91016.

40016,

040
. . "

5,
■ ~

0405,

6901,

1,690

635
. . "

3.

6353,

3254,

והת>אוס הכלכלה מ8רי 10
הניננווד*

כליי 9<11לה יוחומ 1001

כיכיי וזכנוו 1002

הגבירי המ9ק ייי/>ול המסה 1003

הכללי ה9יקוח אגף 1004

יזרךה 1006

כללי 9>1ולה תחום 01

מרכזיים 8רותי0 01 01

אמרכלות 01 02

כלכלי תכנוו 02

כלכלי תכנון 02 01

הויבווי המ9ק לייעול המסה ן0

הגבירי המ8? לייעול המטה ו0 01

הכללי הפיקוח אגף 04

4,125

הכללי ה9יקוח אגף 04 01

רזרבה 06
. ~. . ~

רזרבה 06 01
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( שקלים באלפי ) 1982
מותנ>תהלצאה הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אד0הרשאה נח ש>א

המדינה11 265,350531מבקר

ומטה1101 6,440?ניהול

ביקורת1102 11 ו 03,560?בי*
הגיבור1103 תלונות 35,350נגינות

ומ8ה01 6,440?ניהולי

ממ9לה0101 מיידי ביקורת
4,460531הנהיה

וי)\וץ0201 /ורירה 14,350תבנוו
מוסדות0301 טס פעולה ■חוף

בחו"ל 450ביקורת

2,460הדרכה0401

0501

02

אמרכלות

ביקורת ניגוו!

4,720
?03,560

מדינה0102 58,490ומוסדות

הבסחון0202 מ<\רכת 3ביקורת 3,020
מקומיות0302 ד8ויוח ביקודח

מפי*ות ן מימו 30,930וחוק

ממ8לתייס0402 איגודים 34,670ביקורת

)\.ג.א0602 פ/1ולות 30*.?ביקורת

בחו"ל0702 1,100ביקורת

0802
ז0

אמרכלות

הזויבור תלונות נציבות

4?,860
35,350

3,770הנהלה0103
בתלונות0203 ול 4.630?0י0

6,950אמרכלות0303
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( קקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

ו9>5ויי120 5.614,000גימלאות

1701
01

ו9יונוייס גמלאית

ו9**ויי0 גמלאית
5*614*000
5,614,000

יקריס0101 7,000?גמלאות
כנסת0201 יוונוי ,77גמלאות 000

מיינה0301 לעובדי 3,355,940גמלאות

קבע0401 נבא יי11> 1,440,000גמלאות
לעובדי0501 גמלאות הסלמת

המנדמ 5,760מגזקלת
נמל0601 לעובדי גמלאות ה0למת

י5ו אביב 54,000תל

ולהכללי!0701 ל9כר רזרבי?
ב9ג0יה נו90י0 מרכיבים

מדינה1101 לעובדי 9198,000י1ויי0

561,300רזרבה1201
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שקלים.) באלפי נ 1982

מותניתהוצאהסעיף. להתחייבהוצאה אדםהרשאה כח שיא
בהכנסה

מונות13 000,*872,0009הונאות

קונות1301 000*872.00098הו01וח

8ונות01 000,*872,0009הוצאות

וקנקות0101 98,800י11י>ס
ווורומוח0201 18.000ה8תת9ויות

גמיסיס0301 88,000הקלות

נו*09יווז0401 ריבית,הוצאות
20,100וכלליות

חוזריס0501 שאינס ירסיס

יו1ינוי0601 בהלואות ה0תת9ות
ל"יהב" ה/\1רה 400,00088,000המדינה

לאובדי0701 בהלואות ה9תת
ל"וו0ד" 95,00010,0,00הוראהה0ברה

נחגרה0801 ה0תת9ות
כלכלה 20,000למקבלי

נ9קדי09010 נכ0י חוק 5,600בוווע
לעולים1101 רכו9 פצויי

, ' ההגילה 1,000מארגות

הלוואות1201 בהחזר השתתפות
היהודית הסוכנות 87,000■ל

16,400רזרבה1301

חוזריס1401 8אינמ 9רסיס

בנגב1501 יוקיק'>יו וניית הוק
הבי*וו\ 52,100מינהל

יי17010 ה8יכ1ו ימ8רד 40,000העברת
89"ח9901

.
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( שקלים באלפי ) 1982 .

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה

120,000
3 *3!2 83 =

108,000
000.?י

108,000

108,000

1?. 000

מפלגות ומימון בחירות 14
==.=========%5==

מפלגות רימון 1401

רזרבה 8ו0ו< מפלגות מימון 1402

ללנסת הבחירות הוצאות 1430

מפלגות מימון 01

קוקף מפלגות מימון 01 01

לבחירות מפלגות מימון 01 02

רזרבה 8וסף מילגות מימון 02

12,000 רזרבה מוקף מפלגות מימון 02 01

לבנסת הבחירות הוונאוח 30

לכנסת הבחירות הוצאות 30 01
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( טקליט באלפי ) 982נ
אדם כת שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהננסה

13,6?9.000

9.011,000
4,618,000

9.011.000

מקומיות ר8ויות 18

מקומיות לדמויות מענקיס 1801

הכנסה תמורת העביות 1802

מקומיות לר8ויות מענקיס 01

7,65?,810

240,590

256,700
901,100

4,618.000

3,?15,400

907,200

211,400

??4,000

לראויות כללייס מענקיס 01 01

חוזרת ואינה מכנית 01 0?

חוזרת 0אינה תכנית 01 03

מיוווייי מו1נקיס 01 04

>אינ\ פסולות 01 06
כהכנסות כיוייח

הראויות 8י היהירות

יי ימ<\נק רזרבה 01 07
הכנסה תמורת הווברוח 02

נמייויו לראויות העברות 02 01

מענק דרך הווביות 02 02
ה9ני0 מ8יד

להעברות רזרבה
הכנסה תמורת

כללית רזרבה

02 03

02 99
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( שקלים באלפי ) 1982

מותמתהחיאהקע"ף: להתחייבהוצאה אדםהרשאה נח שיא
נהננקה

. והתרגווו החיניל מ9רד 20?7,504,000943, 4962,5*6

כליי פעייה ח0ו0 2001549,5131,140754.5

מקי9י0 חינו1 ■ייותי ?002643,8881 9,180750.5

נוקיפיס /וזד >יווחי 2003
11 חינ 1?0818,000,?1,90נמוסדייז

ייויס גני 20041,781,453
ילודי חינ11 20050,?73,1964,0807

הךינייוז ח0ינ1ת 20061,765,91610,688

וביוני יזזודי 71/ חינ11 2007
50105?,759?5",14,685מקו15>\י

הקי0119י חינוך ז5??9,05!י20081,667,914

תיכוני 0י חינו1 ז.2009155,8485

ננז/\רכ1ז 1901ח קי1)\ 2010
ו1 387.5??1,415,44'החינ

1ו'\ר 2011497,70051.5

וזיווי ליזודיק קלויזיה 2012
ו 10.5?149,75743,360ריי

וה9היוזוח0 סוריס הכ8רת 20131,619,6005,04019?

סרסיזז ו8ירותי ה10רה ?01451,5?45,18877

תרו1וז מב1>רי0 חינ.ו1 ?015
1,068,99046,666150ו^וןיקוי!

ספורט 16י75,1661,614?016?

89ח 2017

$8



( שקלים באלפי נ 1982

קע'ף:

והתרבות20 החנו1 ס8רד

מותניתהזזנאה הוזנאד.
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

גילי01 פעולה 549,5131,140754.5תחוס

המ6רד0101 27,560140הנהלת

ופסולות0201 חוץ ?ווי
44,74840041מרכז>ות

אדס0301 גח 85.5?93,860600מנהל

ומ0בורת0401 2??62,327כס9יס

ורי9וס0501 ו י40,111140מיכו 56 .

וסכנייס0601 מ9קייס 163,635.ירותיס

72,000רזרבה0901

ותיבות1001 לחינוך הקויבות
הקריס ועדת החלקת ל9י

עזבונות לווניני
י

4001

02

להתיקרויווז רזרבה

מקי9י0 חינו1 ■ירותי

45,272
643,888.19,18075 0.5

מרכזייס0102 8.202,225559.5רותיס

הפד**020.2 המזכירות 15,372פעילות

לימודיס/ו9רס1מי03020 תכניות
90,3532,71079חינוכיים

פדגוגיות0402 5.5*25,100500מרכזיות

החינו05021 מערכת תיכנוץ
חינויי 18,1894ומחקר

פסיכולוגי0602 .רות
7'103,222320יעוגי

י0702 בחינות מפעלי
ו

76,24415,60049

המזרח0802 עדות 27,500506.5מורמת

למורים0902 מיוחדות 4,554פעולות

יגוינק1002 ם0ות9לת פעולות
ולאוניברסיסאות "16,740

להחיקרות4002 64,389רזרבה
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף

והתרבות20 החנוץ ממרד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

מקיפים03 עזר סירותי
חינוך 1,902,0818,00021במוסדות

חניץ0103 מוסדות 8ו53,733אב0חו!

02 תלמידים03, 41,240500הזנת

ספר0303 לבתי תלמידיס 375,866900הסעת

חינ040311 במוסדות 4,345בסיחייו

ורכו*0503 תלמידים 11,2326,600בטוח

ומזכירות0703 .רתיס
התינוד 1,220,05713במערכון

4003
04

להוויקיוי! רזרבה

ייוימ גני

195,608
1,781,453

והדרכה0104 הנחיה

חובה0204 1821,893גי

חובה0304 ?ד0 776,520גני

0 09ח404

09ח0504

וגני0604 חובה גני אחזקת
9חוח נייוני מועדון

גניי0704 קפוח 0י

להתיקרויות4004 183,040רזרבה

יסודי05 9,273,1964,0802חינון

רגיי05ו0 יסודי וך חינ
בת0מב 724800 8"8

6,279,770בתמם"ג
י9עויוח0205 תקו 8>1ות 54,472הטית

ציוד0305 המקויועגו! 42,5144,080הורא*

פדגוגיות0405 ויזמויו 34,593ניסויים

עוליס0505 תלמידיס קייסת
מיוחדות 88,523ו9עולות

מחוננים0605 5,0942תלמידיס

89ח0705
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( טקלים באלפי ) 1982
סעיף;

והקרבות20 החנוד מייד

קותניתה1*אה הוונאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

מיוחד0805 חינו1
רגילים בבתי"ס

ת8מ"א) 9"9 73.596)
ת8מ"ב) ■". 72.096)603,668

מיוחדיס0905 11תי"ל חינו1
בת9מ"א ."■ 47.266
בת9מ"ב 8"8 45.76651 0,025

(הקתתפוח)1105 העצמאי 598,600החינוץ

אחר1205 מובר 93,135חינון

סדיר1405 ביקור

90וליווז1505 קבוונות

בי8ובי1805 ספר בתי אחזקח
פתוח

יוח4005 להוויקרו 802,?96רזרבה
הביגייס06 1,765,91610,608חסינות

מורים0206 רגיל 10,688■1,308,583חינוך

הביניים0306 חטיבות אחזקמ
פתוח בי9ובי

מיוחד0406 /78,052?חינוץ
להתיקרויות4006 179,281רזרבה

עיוני07 יסודי עי חינו1
4,685,952759,250105ומקגועי

לימוד0207 ■כר
עיונייז נבחי"ס 63,081ותמיכה

ועדוד0307 המקגועות הוראת
סנוול 34,151200פעולות

פדגוגיות0407 ויזמות 9,858ניסויים
עולייז0507 תלמידים 7,816קליקת

ופעולות0607 נניס תלמידים
10,598מיוחדות

מדע0707 סוחר וער נ 5,040י
והנחיה0807 11,28138.5פקוח

לימוד0907 .כר
פ0ח

והמיבה1007 ליסוד 1נו
מקצועיים ספר 737,999בבתי

■
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( קקלים באלפי ) .1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהושאה נח שיא

והתרבות20 התנוך ט8רד
*יוד1107 ברכי8וז ה0תת9ות

80,032קכנויווני

מקצועית1207 והבונה 1,132חיאוס

והנחיה1307 9קוח

89"ח1407

ספר1507 בבתי נוס9ת תמיכה
57,706ימיים

י16070 מבואות הימי 23,80514,80059.5ניה"ל

ינעריס1707 יסודי עי חינוך
חינוץ ומרכזי 129,476סוגדים

ייסוד1807 2,939,024744,000.כר

לחוסכים1907 ומענקים 34,160170מלגות

5י9ויו2107 ונעולות עזר קעויי
אדם 7בח

יסודי2207 העי החינוו קידום
אדם נח

תיכוניייז2307 ס9ר בתי אוזזקוז
9תוח בי10בי

עי3007 90ר בבתי ממיכה
בגילה 30,000יסודיים

יתגוןנות3107 יהודי חינוך

יהתיקיויות4007 510,793רזרגה
התימנותי08 253?1,667,91439,05חינוך

מרכזיים0108 .רותיס 23,91061נהול

10,894אמרכלית0308

ומזכירות0508 28,976■יתיס

מורים0608 והוראהגוכי 429,619חינוך

ויעוץ0708 פקוח הנחיה
0יב1לי*י 91,481

ם9ר0808 בבתי חמיכה
9122,144נימימייס

אזוריים0908 90ר בבתי 5,794תמיכה

גינזה1008 המוז*יחי 748.5?614ביה0

כרם1108 עין הסמ9יתי 18,8638,972ביה0

ויזומן1208 הממ8יתי 18,09410,28251ביה0
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סלןלינ1982 באלפי )נ

סעיף:

והחרבות20 החנוץ מווו

מותניתהוצאה הוצאה
גהכנקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

כדורי1308 הממ8י0י ס 1,8091411,62640יה

נתו1408 יד המנז9לת> 1,189197,62234.5יה0

דרמת1508 ממ>יי1י 7610?8172,גי"0

מיוחדות1608 ו1/9ולו!ז 1055,יוזמות

ויוק)יו/\וח1708 החקי<יות הוראת
4?986,נוסגיס

ונחיס1808 ו/\ר נ י מרבז
)\ובדי0 30010,ינ)1וי0

90וח1908 ונכויות )\זר >1ור.י ■,35710

י1ח2008 מוחזקות נינים .910,<ז8י1* 6

לתלמידים2108 178,מלגות

למוד2208 717736,■יר

תלמידים2308 ךאחזקוז ה8תת9וי1
ופנימיות 3166,ךקבווניס

להתייקרויות4008 891166,רזרנה
וויכוני09 /\ל 848155,\זינו1

* . .
י .5

סק*ו;1י0109 לחינוך מוסדות
י תיכונ 38טל

ות0209 ורי איז 57634,מכללות

אקדמיות0309 קדח 58334,מכינות

אמנות0409 3?406,מוסדות

וחמיכויע09^0 מטנקים
ול00ודנ0יח 5.יי947ליזלמידיח

חינו06091 נמוידות 119",תמיכה

לרתיקרויות4009 15?15.רזרנה
נמטרכי!10 ו90וח סיוט

4421,החינוד י.7*3?415,

0110

ינוץ נח וקפוח סיוט
??0,הפורמלי

. ...

,432

6?1
■. =

1

37 ילייס גגני ו8פוח סיוטי

ק3ר0210 ובתי וקפוח קיו/1
היסודיים ,,800.16"

נחוזילות0310 וח ומפ סיוט
644,הביניים
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1982( שקלים באלפי ) .

סעיףן

להתרבות20 הוזנוד ממרד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ ארםהרשאה כח ש>א

הווי0410 בחינו1 ו90וח סיוע
146,יסודי

החינוכית הרווחה 386?988402,תכנית .5

נ1*וקה0510 י9וני 90.601248וח

גיי0610 8יגי >ל*ה 90וח
6744538,קרי8יי0

תחומי0710 בכל ה98וח ה^סקת
(7) 200"71310,הפנויה

למורים ותמריוניס תמיכות
9תוח 124,723גטירות

למורים0810 ותמייונים תמינות
פתוח 723124,נ^יירות

מגונות מיקום יח תכנ
החינו1 079.במדרכת

. 3 _ 31

1881

9

וזכונות0910 8יקויז תכנית
החינו1 0791*188במערנת

להתיקרויות 630,וזונה
■ ק . 0

78

4010

11

להתיקרויות רזרגה

ו/*י נ

0י6,

700
. 

78

1.5!י497,

ו8רותים0111 נהול
,4ו00?מרכזים

מדריכים0311 .40022הכמרת

ספר0411 י בנת חברתי 1 ינו ח
,י5001יסודיים

90ר0511 בנתי חברתי חינוו
יסודיים ,20048ו\ל

נוער0611 ,50074תנועות

נוער0711 בבתי מ9ייח חינור
טונויז ,000109ובמסגרות

האר'*9811 לידיעת ,7?00?חינוד

ותמיכות0911 0יוףדו1ז טעויות
מוניח .4001בגופיה

ספר1111 בנתי מל"ח פעולות
ות ומחנ לאומי ,5"00*8רות
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
ננסה בה

להתחייב אדםהרשאה כדו שיא

והחרבות20 החגו1 ס9רד

מדריכים1211 1,300הימרת

10,400אמרכלות1311

להיזיקרויות4011 49,800רזרבה
וודווי12 למודית קלויזיה

0210.5*149,75743,3רדיו

מרכזיים0112 ו8רותיס 11,07945ניהול

וה9קות0212 טלוויזיה 90,24442,60010,000165.5תכניות

קידוד03.12 11,522200הוזנאות

ספר0412 לבתי רדיו 79■דורי

21,886560אמרכלות0512

להתיקרויות0612 14,947רזרבה
והשתלמותם13 מורים 1,619,6005,040192הרמרת

ו9ירותיס0113 פקוח נהול
4,6004016.5מרכזיים

מורים0213 >נו והוראה חינור
568,000ומדריכים

/\וייס0313 מורים 2,700קליסח
מורים0413 להכקרת מדר8 בתי

ואחזקה 281,000154.5ה0תת9ות

למורים0513 המדר8 בתי מיכיוי
מיוחדות 5,900ופסולות

ו8ירוחים0613 פקוח גהוי
(13.5) 3,50017מרכזיים

למורים0713 ו1יוו וימי קורסים
והווי"וו היסודי 59,100300בחינו1

לאובדי0913 /1יון וימי קורסים
(8.5) בכירים 16,3005608הוראה

מותנות1013 והלואות מל>ות
סמינרים 41,6004לתלמידי ,?00

למורים1113 הזזחלמווז 74,900מ/11קי

מורים1213 ה9תלמות 400,000קרנות

להחיקרויוח4013 162,000רזרבה

ו■
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( שלולים באלפי ) 1982

מותניי!הוצאהסעיף. הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

והחרבות20 החנו1 ס8רד

0ר8ים14 ובירותי 51,5845,18877ה0ביה

ו8>רותים0114 מסה נהול
הסברה .מרכז 9,670468מרכזיים

* .

32.5

9ה0214 בעי 4,195530ה10יה

95,53925010.5ר0ומיס0314
הו1ר1י04140 גקר1 07*1,8961הסגרה

מטינהי>ס0514 6,1348005אירוע>ס

2,0343,0004סיורים0614

5,6506אמרנלוון0714

ו8ירוחיס0814 טוניס הפקות
10,86812מרכזיים

460אמרכיוו!0914

להתיקרויוח4014 5,138רזרגה
תרבות15 מב1*ריס חיגון

1.068,99046,666150ועתיקות

ואומנות תרבות 8.5?747,997מדע,
. .. .

ועירומים15"01 גיהוי
7,62721.5מרנזיים

מדע0215 במוסדות תמיכות
ואמנות 422.426תרבות

לעם0315 ואמנות חרבות 95,150עו0ת
לתיבות0415 הונבורית המועצה

3,604ולאמנות

ולנוער0515 לילדים 11,367חיא0יון

תורנית0615 *127,0021תרבות

ואמניס0715 ביוצרים 10,648תמיכות

במתנ"סיםמרכזי0815 תמיכה
וס9וי0 נער 0135,542רב1ו1

0915(3) גיגוריות 24,6313ס9ריוו1
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1982( טקלים באלפי )

סעיף.

והתרבות20 החנו1 מ8רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהבנקה

לההח"ב אדםהושאה נח שיא

מבוגריס חינוך
הימון 175,008והנחלת

". *. ■. ■
46,586
.■.■.=

45
."

15 מרכזיים10 ו9ירותיס פיקוח
כ"* 6,28611019.5.יא

15 1)11ריח11 ו9ר0ומי0 ו\תונ.ות
8,8188,700?יה

15 הל9ון12 יהנחלת 105,71817,600אול3ני0

15 ומ9על13 מגוגריס הדרכת
הבארות 54,18620,17625.5ניוווו

וארכיאולוגיה 145,985וותיקות
*.=.■.■

80
נ.

66.5

15 מרכזיים14 ו8ירותיס נהול
כ"א 15,48266.5■יא

15 וימורן15 /גתיקויז על 91,283קוח

15 ארכיאולוגיות16 21,276ח9ייות

15 המדינה17 ו\תיקות אוגר
י מד/\ייס 69380ו9ר0וסי1ז

15 360אמרכלות18

15 להתיקרויות19 106.891רזרבה
1661,61416*90275ור160

" ■

16 ו8רותים01 9קוח נהול,
5,49416מרכזייס

16 ומאמנים02 מדריכיס 37,196946הכ8רת

16 ואירון/\ימ03 90ור0 מ9ו1לי
204,959660מרכזיים

16 להתיקרויות40 27,517רזרבה

09ח17

17 ח01 89
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0 שקלים באלפי ) 1982
מותניתהוצאהסעיף: הו<יאה

ננקה בה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

גבוהה21 0006,996,ה8כלה

נייי2101 9עולה 00016*מחוס

גבוהה2102 לה9כלה 0005,493,המווןנה

בפעולות2103 000537,השתתפות

חינוד2104 במוסדות 50?000,ה9תת9ות

להתיקרויומ2105 רזרבה 700*000
כיי>01 9)*ולה 0,00016חוס

יווכנון0101 ה1ו1דה מינהי
00016,ויתקגוב

גבוהה02 להגביה 0005,495,המ1ו\1ה

בחקוניני0102 הקחחפוי)
0005,493,האונ>בר00א1ח

בפעולות03 000537,ה0תת19ת

מונית0103 מחקר 00070.גאולות

תקוגיביוח0203 ח5?000*הקבלית

0303100 בקרץ המתקפויז
ויגמו להולדת 9נה

אקדמיות0403 קדס .000,מבינות 34

ל80ודנ0ימי070 הלו0ות 00010.קרן

0903. למחקר

ר9ואייס1003 במחקריס "0006,ה8ת0פוח

ח38ו1אות1303 בהוראת 4002,ה0תת9ות

89ח1403

החינון1603 מ8 במימון פ/\ולות

מונות1703 מחקר פסולות

8ונוח1803 4502,גאולות

בתוכנית2003 לחוסנים הלוואות
גבוהה לה9כלה 150החסכון

.
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( שלולים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה סעיף:

גגוהה ה9ניה 21

250,000

100,000

140,000

10,000

700,000

700,000

חינו1 במוסדות ה0תת9ות 04

הפ1!1חה האוניברסיקה 04 01

חנו1 נמוסדוי! ה8הו1פווז 04 04
אחרים

סוייר עש י9יחןח המרכז 04 05

במכר יהיזיקרויות רזרךה 04 06
חינוך בחוסדווז ותמיכוט

אחרית

המדבר לחקר המכיו 04 09

למד"ימ היאומייז האקדמיה 04 10

יהתיקרויווז רזרגה 05

יהתיקרויות רזרגה 05 01
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( טקלים כאלפי ) 1982
מותניתהתאהסעיף. הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדנזהרשאה נח שיא

הדתות22 5,600430?2,262,000מווד

נייי201? 9/וולה 00061,?100.?2תחומ

דת2202 3,88014,50066.5*82ר1ח>

דתי2203 והווי 9029,0701,55035וח

וזיוני2204 ולימוד מחקר 1,588,15015020.5וזיכה

דחי206? 106,6005,400247■9ו8

יהתיקרויות2207 226,200רזרבה
גללי01 4/9ןלה 00061,?28,100מיוו0

סרנזייס1101 7,8002,00025■רותיס

55036,י1אמרכלות1201

1301

02

מיכון

דח מרוחי
..י...

750
283,88014,50066.5

* . . "

אזוריים1102 4,35019חוודיס

דתיווז1202 206,7505010ניווגונוח

דח02 ■רוחי
סיחזקיס 129,500י8וניס

14 1,2001006.5רבנות102

כנסיז1502 ז3,000נחי

ומקואות1602 2,7001"ירוניז

/1למיו1702 ז.2,130נחי

וא80קת2102 וגוו
דת 4.8003006חנוני

קד8ה2202 1מח0ןו116מי6י ?,0006

לקראיס3102 דח 9ירותי
יס 1,7701ול9ומרונ

י32020 ז לדרו דת וווי יר 91,8501

למו0למי33020 דת 0004,?919.280רוחי

לנוונריס3402 דח 96,550506רותי
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( טקלים באלפי ) 1982

סעיף

הדוזות2? מוו1

נחתניתהוצאה היצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

דקי03 והווי 19029,070ח
. . י" . * "*

1,55035
~ .

והדרגה1103 1ו2,650הסברה

דתי1203 3,6503הווי

וגויס1403, ג^וייס ז983,650550וי

מ8ליט1503 וקי 5,800יזנו1

הגויה1603 0\/ 7201ק*רי0

קדומים2103 12,6001,00027מקומות

תורני04 ולימוד מחקר 0.5?150150,"י,1הלכה

1מו0דויז1104 תמינוח
יי0 תורנ 535,100,וג8יו1ורימ

. ■ ~

4

יזלמידימ1204 לטדכוו רזרבה

חינימיח2104 הכנסת הבקחת
כוללים לאברכי

לחלחידיס204? זחי'יבות 17,250מילגוח

חורניס304? במרוניס 22,850תמיכות

ומוטציו3104. הרבנים ל8כות
3,85015012הרבנות

ולקויי3204 הסברה הדרכה
500יהדות

5.304, 8,600אמרכלות

^זביניח3404 יססי

דתי06 47?106,6005,400מפו0

הדיץ1106 בתי 2,3006הנהלת

רבניים1206 די\ י.81,7805,400211בתי

הדיו1306 בתי אמרכלות
ייס 11,850היבנ.

טר/1יינז.2106 דיו (■018?5,4בתי

דרוזיס2206 דיו 2,7401בתי 1

י2,500אמרכלות2306

ויז07 י יקרו להת 226,200רזרבה

להיתיקרויוח0107 226,200רזרבה
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( טקלים באלפי נ 1982

מותניתהוצאהקע'ף: הווגאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

והרווחה23 העבודה 15,629,000623,5164,354מ8רד

נייי2301 פעולה 440,12617,380918תחוס

הנו0רד2302 הקוזתפות
יאוסי 9,896,000ך1י8וח

היוגוו2303 במדרכת 963,33814,900116^ויות

והכוונה2304 חכנו\ אדם 337,364129,60069.5נח

התעסוקה2305 155,27669,232716.5■רות

יקום2306 ■316,03816,540134

מקצועית2307 להכ8רה 1,279,46030,400568אגף

ימ9גר2308 586,366196,8741,254.5המרות
יזרנה2309

וחברתיים2310 0י1יי0 2,329,742134,350127■רותיס

מנותק2311 ונוער תקון 225,29014,240450.5■רוחי

כללי01 3/>ולה 440,12617,380918תחום

מ8רד1001 מרכזייס 9רותים
י29,031רא8י 43

תקציני1101 3,0749תכנון

ואיי*וו1201 24,4013,50048.5מיכוז

לדמוגרפיה1301 1,4023מרכז

ואדריכלים1401 נזהנדסיס 7781,8003.5ר8ום

ודוברות.1501 6,7733206הסנרה

112,3652,000128אמרכלות1901

11,80046גיזביוח2001

עוביים הכ8רת
(מכו\< 29,4303.600סווניאליס

0.0.0
35

ונהול2301 10,13035תכנון

עו"24010 15$3,000.,16הכ8רת

2,485600אמרכלות2901

עוביי הכ8רת
וקיפול ו'ינוד

25,4093,500(המדרשה)
=. =. =

19
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף:

והרווחה23 העבודה מ9יד

מותניתה1צאה ה1צאה
נהננסה

להתח"נ, אדםהרשאה נח שיא

ונהוי3101 5,1.7415חכנון

0>9וי3201 ^ובדי 19,6043,5003הנמרמ

נו/ור3301 מדריכי 5201הכ8רת

111אמרכלות3901

ואו"8 4,47410הדרכה

ואו"40019 4,474הדרכה
. *

מיוחדים 12,684מפקידים
. * ■

9

ביניאומייט4101 ק8רימ

. . . " . "

6*7944

)גינור4201 5יוסדוח ,?1905
ו>0חים למ*1ו0י0 ררסים .4*10014

ו00חי43010 למעו0יס 4,10014מירוחיס

וקידום חכנוץ מחקר
'■רומים 21,0852,660

3*0

.?7

.ירוחיס5101 וקידום מחקר

^ ■  .  ■

14,960

1 * . .

2,660

■ *

17

אדם5301 נח לתכנון 6,12510הר9וו1

ירו9לימ מחוזית ל9כה
ז.660124*39והדרום

■ 3 בנ

ונהול6201 תכנוץ

. . .

י.י960

30,585104והדרום6801

8,11517אמרכלות6901

אביב תל מחוזית ל9כה
39,765192והמרכז

* . *

ונהול7201 2.080תכנון

ופקוח7801 29,790154הכוונה

אמרכלות7901
חיפה מחוזית ל8כה

ן ו 9 ה* 1

7,895
36,774
.  . . . ■

30
104
" * *

ונהול8201 1,1504.5תכנון

ופקוח8801 30,850159.5הכוונה

4,77420אמרכלות8901
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף; להתחייבהוצאה אוםהרשאה נח שיא
נהננקה

והרלוחה23 הו\1ודה מ*יד

י1יי\ רמת מחוזית 01.5*3ל8כה
= . *

ונהול9201 3401.5מכניו

במוסדוה ומ9ק 36,781קינהל
. =. =* =

15

במוסדות9401 ו80ק 6,31215?מינהו

להחיקרויוח9501 10,469יזר1ות
המ9רד02 ה9תתפות

לאומי 9,896,000גייטייז

וואידיס0102 זיקנה 100,000קיגבאווו

ינני02020 1.858,000קי1נ1אות

ילדיס0302 1,665,000קיוובאות

לאוכלוסיות0402 קיונגאות
13,500?מיוחדות

מונות0502 45,900הוגאות

1,263,400רזינה0602
הכ4סה0702 הבקחת 00?,70ז,4חוק

הייונוי03 במערכון 63,33814,900116פסולות
. " .

/\בידה1003 *5,8281יחסי

ו9י1103 מיו! וד 3,87415אי*

בקיחות1203 )\ל 9יקוח
11,9544,10083באבודה

ת/01וקי1ית.1303 לגקיחות 1,02010.8002יחידה

לפריון1403 במגוו המתחפות
והי*ור 40,372ה10ודה

יווור1503 לגבולות 290רזרגה
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( טקליס באלפי נ 1982

סעיף:

והרויחה3? העבודה ס8רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

והרו1נה04 תכנו\ אד0 59.5'9,600?3643371.נח

נ8^ת1404 אדס, לנח היחידה
0ו537,חיר1ס

~ * .  . . "" * . ~

.41

לאזורי1504 אדס כח הכ1ונת
יוווח 9,4763740016.5

נייס2204 לחו01וקח 111י4002,היחידה

להחזרת2304 9^ולות
נוחו"ל 001?8945,י9ראלייס

למניות2604 הקרן ה8חת.
129,000אדםלה

2704

05

89"ח
אדס נח לוזחוס רזינה

הח/01וקה *רוח

,057
,?76

3?

15569,?3?716.5

קרוח1705 נ1רנז>י0 מרותיס
וקה 295960020,התעס

ת)\0וקה1805 מרות 35610310,400.506,לגונות

אקדמאיס1905 לתעסוקת 1161457.5,המרכז

וזמלומיס2005 35,10070מדור

0,000?56418,אמרנלות2105

ת/\סוקחי2205 >י/ןז1 י.55273,13240,מרכז

2305

06

ה9רוי1 לפעילות רזרנה

מיקוס

,393
י<03,

?

1ח54,י1"'1? ^4

ימריזי1906 ■וזו1ני>1 1יקווז
ויז יק 3י1ו,מ 9

ליווג1יייז006? ייק)יו0י ה1910,94?73,אגחוץ

ב1?נייזיו1060? ננימ 25,סווו 6ג7

ליויקווז06?ק וט .נקי ה1760='3*'הו"חח

מוגנח 0ח7,ז176?0ח,יז"חוקה

י406? הף5יק"0

. = . *

י!59,

= . =

04י

= . = ■ =

1

6?06, ר ו ו ט י ל ו 9 י 0 ו ,ד41771,מיקוח י)70

ליורייק מלייייזי ג'/1ו\
מקומות 40, 1יורו"4^07,נינ 1
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהס'ייף הוצאה
נהננקה

להתח"נ איםהרשאה נח ש"א

והרווחה23 העבודה ממרד

ו0י9וי8106 13010,?חינו1

01,9461מינלות8206

המעון8306 800ה9וויח

ינניס ממ9ית>יס 17,28850050.5מ/\ונות
. * . *

ו\8406 לימ סן ן 5.?4,9782001גזעו

נוזניה8506 נכים 12,31030038מעון

8>קו0 19,533רזרבה

9יקו86060 19,533רזרבה
מקגו/\יח07 יהכ8רה 01,279,46030,400568גף

מרכז>י0 0רותי0
   ~ ~ ~ 3

133,702
3* = * =* =

י1,30019
= ..

0107

."...."."■ "*

ר נ הא 16,37052מנזה

3ד1ןגי>02070 9223?,823רוח>0

מקןיו^י0307 12,300פקוח

מקזועיויו0407 גחינווז ח?12,190300.

חקמיאיס0507 1,030600ריוו0

8כנא>06070 הנירח מוזה
10,71440030והנדסאים

נו/1ר0707 הנ9רת 3?40,886ממה

אקדיואיס0807 7,9209חטבת

למבוגרים מק*ו/וייו 163,8248,700הרמרה
■ . ■. ■

375
"."

וה8וזלמות הכ9רה מרכזי
163,8248,700375ממ9יחייס

ממ9יחיית0907 הכ9רה מרגזי
5?134,4506,0003ימבוגריס

תחבורה1007 כ"א
70050,?9,374?א9דוד

בב*ו>1 יסניוויח הכ9יה
ן חוץ ורמי <981,934?0,400
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( טקלים באלפי ) 1982

סעיף

והרווחה.23 האגודה מ9רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

נניגוו! סק1נו)1ית הכ8רה
חוץ ור0י .981,934ג ?0,400

גויס1107 ימנו ור0ימ 44,000*145,5ק

מךוגייס1207 קיום 30,60016,000דמי

וסננאיס1307 הגדסאיס הכ9רוז
תלמיד 5156,110400ר

כילי1407 נועי 35,280הכנות

ימיוגגריס1507 169,380קורסים

ניכווז1607 139,2.00ח

תט8ייי1יס1707 ספר 146,600בחי
ינו/^ר1807 מיץוטי 0^063,5נ'ו\

י^ייז1907 יזיז* הניוה זונה ?גיי,5יר
ר."ח ג יוזף יז ו ו"ר 1ה 0*# 074

ריר"00^ 50ג ^.7*0?,04וח1ן

כייויייים5308 חטחוקה 1הפטל ,05074 04

י5502 יו! ו ו י לוז קהי י ו י3 4ז<ו,ז,'3

למו1ונות5608 1יחו חז1 מיול
ו9ר0יי0 174,9709,000גיבורייס

ונהול5908 תכנוו 7.5?6,490אמרכלות

למגגריס7008 37,700מעונות

למפגריס ממ8לתיס מעונות ■356,016140,6141,?15.5

וקיפול7108 ז8'>1,0474,400?2חינוך

5.?*3"71,29אמרכלות7208

המעונות7308 143,634ה9ו\לת

להתיקרויוו!7608 671,^6רזרךה
זרךה09 ר

רזרכה0109
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף,

והרווחה23 האגודה מיוד

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתחייב אוםהרשאה נח שיא

וחנרתייס10 אי9י>0 רווויס ■2,329,742134.350

ו\ובד>1210 נ30ר ה8וזת9ות
עובד* נ0בר הטתתפות

. " ■

במרותיס וארגון חכנון
368,613מקומיים

..=.=
1,260
. =*

11

מקומיות1310 נר8ויו1ו 352,551כ"א
גרקו"מ1410 ומנהל 12,802608.5ארגון

5.?3,2601,200הדרכה1510

ה9רמ לרווחת ה8רוק
341,40029017.5והמ09חה

כלכליות2210 תמיכות

. . .

2,920
.

רפואיים2310 83,800■רותימ

דיור.2410 700,?16.רוחי

למ9פחה2510 וסי1ו1 9077,660200ול

במשפחה2610 טוגיאלי 9010,140ול

ונהול.2710 4,1809017.5תכנון

ו1נו/*ר כילד 1,068,924ספול
11 0 0 9 ■

52,700
■ ■ ■

23.5

כיתי3810 חוץ 0790,14452,500פול

. .

ביתי3910 קהילתי 8272,440200פול

5.ז?6,340אנירנלות4010

ניקני" וגינוי 80,1009!?6,50?12יקוס
מ

ואמרכלות4110 ניהול תבנון

**.*.".*

?,180

. ^ . ** . "

1000

ניתי4210 17/1 8,19010,000?1מיפוי

ובייזי4310 קוזייוזי 130,^89יפול
אימו'*
=. =. =

2?,635
.=.=.=. =

ביתי5110 חו'* ול 013,140י9

רעים5210 לאימום 4,03010.5מ/ןון

אמיריו*5310 ן 2,195מ^ו
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

והרווחה23 הו1גודה מ9ורד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"ג אדםהרשאה נח שיא

ואיזרנלוק5910 נהול ז.7012?.3תינוו

האזרח ויז י י ז); 519.5*6,0ילבקחת

לאזרח6210 י/\ו'> ייכות
ו

4,155

. = . 

14.5

ו1וו6310 ויז וטד 1,9305ו ,

קהיייוייו ,181,948^נודה 5

קהייחיוו7210 ^1ג1דה

* . 3 . = . =

8.072
ואמרכלות7910 נהוי 01,1163כנ1ו

מגונות8110 172,7607■יקום

להתנדבות 13,91012.5היחידה
■ ■

להחנדגות9410 5.?ו910,ו1היחידה

רזדגה
=... .

99,719
.*."..

10ז9

11

רזרבה

מנותק ונוער תקוץ .רוחי
99.719
225,29014,240450.5

וניהול2011 14תיכנוו

ו/\ר2111 נ וקרי 85?ח

מ9וחררי22110 באסירים 04.233י9ול

נו^ר311? בחץ 2,70016מ

מבוגרים2411 ז.14,59716'בחץ

לסמיס2511 מטה ,1יחידו! 800

נו^רמ5תניס 6<י9יקוס ,40412,500
. * .

88.5

ממקלתייס3211 מוזתנ"יס

.*.*.*

23,4427,600

מקומיים3411 8,987מניונ"יס

ינהול5911 3,9754,900תננ1ץ

במןנוקר, 1/1ר נ
נ.....=.

5,924
.....

800
". ■

7
■

וקה6411 נמ> ו/\ר 5,9248007נ

במונוקה .נ*\רה 7,1531?

במצוקה6511 ?7,1531נ^רה
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^ שקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוזגאה סעיף:

והרווחה הו\1ודול ממרד 25

305.5
..■.■

42

י.63?

195.5

70

940

940

400

540

114,215
■...=."

18,855

10,590

84,770

הנוו1י ח0ות ר9ווו

נו>ו0י0 ביתי חוץ 98ול 11 66

ונהול ו חננו 11 68

להוס>0 ממקלתיייז 11111110

48,327

36,443

47,965
..."■..

47,9^5

וסיגול חינו1 11 71

אמרכלות י 11 72

המץונות ה9ו1לת 11 73

להוז>קרויווז הרזרבה

להוזיקרויווו רזינה 11 74

ק"ח י 11 7 5
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( שקלים באלפי נ :1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
נהננסה

להתח"נ נחהרשאה שיא

י!4? ו א י ר ל ה ד מר זיי"יייי"זג'ח0,00?0,נז

כיליי401? פ/1ויה ס הו 1?2,24ייח י , ? 1 *490

ייז404? ו/> ק?)י יי."??י)0>ז,ז0י5,ח0?הכירה

אי>5>ז407? מרוחי
יוז י ל? 5,1י*7,?ז?ר ,1י???."ח

לוירולמתיוק410? 8ירוי!י
ווו ,1י?77זה,03,474351"מנזונוכ

יי411? סיף י מרוח
0יכי'>0רי 416ז5,1ל5,ף 8 %ל76,

הבינוי416? אוי! י גי 9ירוי!י
י"49ז,ייי^ייינוו 0 , 41 ,?4,4?ג

לחיקדלחק41? יז ו ר ל 1( ,7

גינווייק קרקואיייז

יגיזגזלים1?4? רףו0י ,י!יןי01חח,57:?,ננ1ווז 00י'

וח5?4? מעיכ ן ו יאיז זרךה ר
, יז 111,911הא98

?430

01

להתיקרויוח רזרנה

כליי 9/\ולה ו1חומ
,?49,797
3?2,?42

1

1 ,?י 21440 9

נהלה0101 1677ח,ווה

מרנזיוח0201 ?<.פ*1ולזיז ,5056,570118

נחוניס0301 1ו1י1וד 5,73011ימיחגווכ

חולי04010 בחי י1?ח1ונ 500,?רזרכה

*067,42015יזרכיות0501

אס9קה1101 6,50097סווחי

יוקחוח01?? 4,85614417קרויוי

ופיקוח2301 רימוי ■ירותי
ר9ואיי0 ו0ות 1,5807ניקוי

וקקריס3201 *1מחקרימ ,1105

י!רו9תי3401 לי>יד/\ 75?,1יחידה

וזווויס5701 ז'"ינס 0ר8י0

75,250רזרבה8001
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף

הבריאות24 מ0רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

מק)נו/\ית04 200,530הר8רה
"..  . . "

900%5??8.
. ~ . *

הנ9רה0204 0?94,9ו\ולווז
0/\ודי0304 אדס בח 46,73041הכ8רוז

מיזנזחיס0804 67,400ה/01?ת

/\ולי09040 הו01קי!

ייס1004 1<נ וו09י 1,970הר8ר\ז
בתכניות1204 הקו!ת9ויות

4,960הבמרה

ונפת2204 לאחיות ספר .3,300510ביו1

לאחיותימב"מ2404 ס9י .7,900450518בית

יאחיותיו00ייד2604 ס3ר .6,280400515בית

2804 לאחיות ס9ר בית
הכרמל 2,5005קירח

2904 לאחיוח ס3ר בית
חדרה מ0יוס .4י00?05,050"ו<

/1"ןץ004י יאחיוח ספר גית
ר9ואי 9י(וויויונז

וזלאליר מנו/ןלחי ,10/יייוני 370500531 .י

ויה"ץז404* י0חיויז 1זףי ויק
ר שויו יה .8?6706005,?1ת

לףיזיו0ר9יה3504 לוגי ךייז
"זלהמויזי 3,600200ניר"וו

רנלוגג604? ילוכנאי "9ר ויט
11לה8ותו יה"ח 1נ

^"ט4004 ל**ת>ויז חפי ביק
גיבוריט וזל ן ויקסו ?י50?5,070ו

יוו!4204 לאח ספר יח ב
הרופא .13>י0300*6,4א10י

0רי9י\4404 הדרנה 4ח1,100.40וזרכז

יה4604 יזיו0ר9 ל9 90ר בית
ן 5,5904007)גרי9י

אגיקלוץ5004 לאחיות חפר 1?00?0*6,0בית
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף.

הבריאות24 ג!*רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב כחהרשאה ש>א

ז07 אי99ו רוחי .
ים ללי 783,?3?כ

** * . * . . "
.וייי.28223?,5,103

נהלה0107 75243י*,70ה

מרכזיות0207 56,570<1ולות
ממילתיס0507 בתיחוליוז רוחי ■

מקלוזייס מ 8??,*ס35,1*155,0ועירוניים

א98וז0607 9רותי 75?ק^יח

ןנקח1107 זיז /1"ק חוליס יה 1
חיחוי!) ז.558()<33

שמונה1207 נק מיון חדר

9וריה0רריה1607 חולימ ויון
מיטווז) 173)319.5

נהריה2107 חוליס בית
סיקות) 3^7)6?0.5

רמנ"ס2607 ו\*8 חוליס יח 1
מיסות) 75?( + 32) ,501.51יוייפה

מממלהי3107 טירוני חוליס ניח
0י5ה רוטשילד 8"\>

מיסות) 3 75)675.5

י9ה3607 הלל )\"מ חוליח בית
מיטות) 306)553.3

41 גי07~~ /1ייו ו15*י ג'רנז
יסו תלאניב מח9לתי

מיקוח) .י839.5(67*910

ט"*5107 רקזאי ו'יגז
י וי ו ק ה 71 קינא 11

מיסות) 1067+101)224.5?,

560?
\

וול09ון ו\"9 חוליס בית
(450 + ?0) גיבוריס 837וזי

/1"מ6107 ביתחולי0
)יריףי\ הוונא אסף

,י084.5ול?11+?53)
ברזילי7107 0"¥ רקואי וזרכז

מיסית) 3?3*70) 8?<אשקלון

ה/1תיקה7607 הו1יו גיתחוליח
מיסות) *0) ירו8ליס

'

75'
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^ שקלים באלוןי ) 1982

קעיף

הבריאות מ9רד 24

מותניתהוצאה הוונאה
בהכנסה

.להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

8י9וינוחיוח יירות* 10
903,474351,0571,729ממומךוח

הנהיה 10 01

" . ■ " . . "

19,100

 . . "* . . "

60

מרכזיות 9)1ויוו1 10 0270,1491,540

א90וז מרוחי קנית 10 03502,41379.6*7
רזרבה 10 0469,995

פיינלו ו\"9ו חול"ימ בית 10 11
*521??,83חיפה

הוזויס 8אינס 9ר8י6 10 14

>ריא0רי3רדל< מרכז 10 ?1
מי8וי1) 1045) 406**7,4?109,724חנה

נתניה גריאקרי מרכז 10 26
מיטות) 5.!י*?0528,695,?5(10*,551

מבבחהייד מרוחי 10 27
נתניה גרי0יורי 6.5?מונז

למחלות חולים גית 10 1י
כ'* מ0וטכות9רדס

מיקוח) 6*4,0071?יק4,7?(5?+95

ממואי ט"5י חולימ לייל 10 34
יו1קנ באר הרופא
מי0וח) ?72+8<1,482121,047?99

/ן"י מכנסה מרוחי 10 35
הרוק* יומואל ו1"1 ביה"ח

י/\קב ?1באר

ראמון גריאטרי מרכז 10 36
מימות) ?50*25) 53*35,6ל)!יון ,495141

ירו9לי0 גריאחרי מרכז 10 41
מיסות) !י*10,7855.853(76

הנ10 8"1( גיחחולי0 10 46
מיסות} 30) 7,36016יוווייס
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

הבריאות24 0<וו

מותניתהוצאה הוצאה
י בהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

סיפול13 .רוחי
י.135,י88,762^091,525,154יכיא0רי

7,34526.5הנהיה0113

מרכזיות0213 111)1095,907■

אקפוז0313 8רותי 437,38364,382קנית

להתייקרויות13*0 54,846רזרגה

נ9>0613 לחולי חולינו בית
מיסות) 520*75) 70?109,7753,466מזרע

ו\נ07131 הנ9> לבריאות תחנות
9?4,009ונהריה

חוזרים0813 0אינס 9ר0י0

נ111369 לחולי חולימ בית
3ר,/ו1רר, ו\כ1

ל0מיס1313 במתמבריט 9י9ול
ו\כו 1,7955גביה"ח

הנפ15139 לבריאות תחנות
רנזג"ס בי"ח יד 1,5236חיףהעל

הנ161399 לבריאות מרכז
הכרמל קירת

מיסות) 273+56)77,9331,620?37.5

בילד1713 לספול תרנות
חיפה ו>\ר 1,9327ובנ

נ211389 לחולי ביתחוליס
מיטות) 634 + 20) מנ8ה 126,2367,228400■/\ר

חדרה2213 הנ9* לבריאות 1,3737תחנות

נ9מ2613 לחולי ביתחוליס
מיסות) 5.?962,80086817רד0יה(10+)305

הנפק2713 לבריאות תחנות
5.*1,323נתניה

נ311399 לחולי ביתחוליח
מיטות) אוו(110+25 050106.5,י38,345נוה

361309.1 לחולי חולים בית
מיקוח) 6?0+75) 172,7764,960491.5בתים

מסמיס3713 לגמילה מרכז
ביפו קהילתי מרכז 4,77718.5ליד

מיסות)4113 18) י9ו ז818מ^ון

כוללני4313 קהילתי מרכז
הנ89יפ^ לבריאות

יוס) מיסות 50)22,63923463.5
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^ שקלים באלפי ) 1982

סעיף.

הבריאות24 מ8רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הנ441399 לוייאות ווחנות
דן 0118,44443.5

הנ461399 לבריאות מרכז
מיקוח) 335*15) יו1?1 87.9091,676באר

יסנזיח4713 במחמגייס 90וי
יו\קנ באר 551.5*בביה"ח

הנ431399 לוריאית תחנות
י/1קב באר י.''1,607ביה"ח

הנ0מ5113 לחולי חוליח ביח
חייוויז) 1 ף5+6* ונה( י לו* 63,0071נ ,934

הנפ*13ל5 ינויויויו 11 \זחנ
גיונו 011,154

"וזי5613 הנזזיי לבריאות ןזווז
ר1'יה ה0והר ביח ליד

וזיקות) 50)*,?4*

נקיי6113 לחולי חולים ביח
( מייוול 41 5) ול 09 5.י??71764*.77בסר

נו?י6613 לחולי חוליח ךיח
יי!) י0 מ ?55) ייז 59,5794,11איחנ י;01

יוז6813 קהילתי יס 8וו1ז
איתניס 70517,^וביה"ח

ו8ליס7113 יר רריז
(41 + 311 *.^544*^,י1(

הנפיי7213 לבריאויז ח. ו תחנ
ירוויליס .^מחוז ?15?*

הנ11390? וה לבריא מרלז
מייוות) ?10*50) *59,6021,46616באר9ב/*

הציבור16 בריאות 9ורוי1י
46?,?53,549$50,418הגיבור

9,246?הנהלה0116
. .  . . ~

330

וזרבזיות16 ז.81?941,4346)\ולוח

ל1זני)\ת0916 היחידה
קרינה וסבנוח אויר 83034.5,?11,903זהום

לבדיקות1116 המבו\ 09ולות
בת"א לנהגיס י?5,1413,114ר9ואיו0

לבדיקות1216 המבון 1/9ולות
בחי9ה לנהגיי! 1,000רפואיות

לרפואה1316 המבוו
באווכביר 12633,??09907,75ית י.

83



( שקליס כאלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הגריאוח24 מווו

לתקינה1416 ז הממו
רפואה תמרי 62439.?7י*?,םיונקוייז

הוניגוו2116 נר>*ות מ/ץךדוח
<ניי 9.5ל500,ל259,?1בזו>

מרכזיה2216 1>/\בדה
ה0ומר ביעי 07239.5,י9,631ינגיפיס

ירוקלימ2616 חרלזיות 15.49526044מ/\1דווז ל.

הילד2816 יהתסחחויז המרכז
14,67617.5יו11ייס

הגול\ ריזח נריאווז 9רוו!י

נ/\ח3116 מו אה ו רפ 1רותו

אמרכלויז3516

הןגפון מחוז בריאות 000,י102,459ל8כת
י= . 

36160111111 ואה רפ י ז.70?00*,?970.657רוח

חוזרות3716 ן קאינ ו0 הכני

וימונה3816 קרית בריאות 5,91826מרכז

מסומרות3916 מחלות 1,500ויירותי
.>

5.5

4,5?אמרכלות4016 8463

חיפה מחוז בריאות 109,40614,730למכת
. = * = * 

418.5

מונעת4116 רפואה 88.5?5,354?!>79,9■רוחי

הילד4216 להתפתחות 2,55510תחנה

בקהאלגרביה4316 בריאות מינז
( מיסות 18 <4,5889.37642

וח4416 ממומכ מחלות י 2,0007.5מרות

0,28170.5?אמרכלות4516

ז מיזו ות בריא למכת
912'68תלאגיב

. * . * . *
7.308
" . . . *

?50.5
*****

יוונ/\ת4616 ואה רפ ,54מרוחי 4013 ,3082.025

הילד4716 להתפתחות 1,9006.5תחנה

יזחויוכויז4916 מחלויז 1,2005מיותי

ויי5016 11,41174.5איורכל
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1 שקלים באלפי ) 1982

סעיף

הבריאות24 ממרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

הוזונז יץחוז רייאויז יח5?יייכיז ל.106 ,664

ח5116 0 ו. ו מ ריואה 1?ד664,?,5*7?87ווף>

מנזומלוט5416 ות נוחי 1.6ח40מרותי

19,60יי?01נ'רכיוה5516

יזחוז נוי"וח ימלת
טייח רו ז?66*,?,ד?1יי6י

י1וון\יז5616 יפואה 95?מרותי

. = .

1*,

 ■ * . =. =

חמוטבויז5816 מיייוי! 5007'1וו1זי

ווייווז5916 קדייקי ,1ח40מרכז
יויז6016 7?6זי4אמרכ

ז ייזוויי י היקי! מרוחים
אמקיון ררזייי 07.5.יי?40?ו1<יואי

י'ונ^יו6116 רפואה 9רותי

יי . =

704

. = ■~ . 

הייד$1?6 וו1 ח יהוזיי! י'רכז

ידרוס מחיז בריאוי! ימיו!

?,
^,1 . ?3?

0

מוגעיז6616 רפואה ,040וי>ירו0>

* . * . =

1,?37

. .

ז.117

הייד6716 להתסחחויז 7651,9מרכז

ממומבומ6916 מיזיוק 5.?400<ווי1י

י.י7,?י60><א.מרכיות7016

מחוזו! ימניות מרכז
ו יאהיף 046ר

* . *
7,?,?00

 ■ * ■ 
י? .5
.  . ■

וחו1ק71161 י ו ר3 \ 0011?,?118אנחו

ויז7416 אר*י ■ י/\ה 110 001,5?1/9ויות

87.5?7אמררלוח7516

ג1'ת ב"ח 64?96חימ"ר
גג ~

ןנפיז7916 בי"ח ינו"ו 64?96ת
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף:

הבריאות24 מ9רד

מותניתהוצאה ה1*אה
בהננסה

להתח"ב אדםהרשאה כח ש*א

מיזלותריאה למניעת 23084,40837,מחנות
^ ■

*9ו>8016 ל8כת 9981,3085תלמ"ר

ווינה8116 י9כת 85113.10014.5,תלמ"ר

מרכז8216 י8כת 49314,תימ"ר

יר81לי83160 ל8כח 9003חלמ"ר

א9?יו>8416 יקכת 52516.חימ"ר

דרוס8516 י8כת 5.*4631,תימ"י

חוזרימ 9אינס 9ר0י0

9016■ חוזר>0 8אינס 9ר0יס
למוסדות19 האגרות

וניבורייס ר9ואיי0 5602,592.י

חוליס0119 נקו9וז1 063,?527,תמיכות
חוליס2019 בביזי וזמינות

864164,זניגורייס

בארגונים3019 תמיכות
אוזריח. 839284,ר9ואיי0

33079,רזרבה5019

לנתמכים21 ר9ואי 7300,000^0001,2,בסוח

לנתמכים1021 רפואי 01,0001,237,300,000וח
מ/ורכות25 לאיזוו רזרבה

911111,הא99וז

מערכות0125 לאיזון רזרבה
וז 911111,הא98

להתיקרויות30 7971,249,רזרךה

9כר1030 להחיקרויות 050666,רזרבה
ו

קניות030? להתיקרויוח 747583,רזרבה
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב אוםהרשאה נח שיא

1,350.00070

1,?50.000
*000,ח^1,3 .280

70

79

*15?

14,042

38,1428

376,9008,?80
1?>* ,15 430

3.065'ל5

160,792

ינריס תגמוזייס 25

ינריוי ויגמוגייס 2501
ינניוז גמויייז ח 01

הנהלה 01 1י

אמרכלית 01 12

01 21

וה/1נקיי! מגמוליס 01 22

רפוא> י"יקום 0י0ול 01 זז

והו1נקו0 חגמוליס 01 ?2

להתיקרויות רזרבה 01 4ז
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( שקלים באלפי ) 1982

מ1תנ>ת■היצאהסע>ף הוצאה
גהננקה

להתח"נ אדםהושאה נח שיא

?9/ וה*יכ1 יי הננ 468,?ח860,0005,40ממרד

מטה2901 ו*ירוהי 32?000,י297,900הנהיה

יח2903 נ /יירו >ה גנ 8י115,8005ה1/3יי1

כקרייז905? יננ>ה וווינהי
חדמיס 43,300400142וווונימ

להחיקרויות2906 32,000רזרבה

לדי1ר2907 0ונ0יייה

1>/\"1י2911  כילי 9/ן1לה 12,400230החו0

יס2912 2,600205בנינ /

>י5?356,000לנייים2913

2914

01

ו9רווזי0 ני71/ו יחידות

וכ9רי0 ניוז שירו 489,0005,400בניה
*86

892

נוקה01 וזוירוהי 97,900?הנהלה
^ . . ^ . . ""

 . " ■ ~

5, 000
. " . . ~

23?
. ~ .

ומ0ה נהוי
"...■....

121,000
■.■....

5,000
■. ...

104
■. .

הממרד0101 77,70047הנהיח

וזננויוגי0301 יוו1 8,200ה19נת
ןנירוריים0501 8ירונינ1 10,000רי8וס

י0701 ננין י2001חומרי

הקביניס0901 5,0005.רווס

ארגוניות1101 ו9^ויויע 19,9006גזחקריס

יירו8יי12010 20,000ר/\1וה

00045,^2אמרגיווז1301

וניתוח ימיד/\ המרכז
51,70013כלכלי

כלליייו1501 9ירויןי0

. * . * . "

3י1,700^
ממוחלובווז1901 מ^רכויז

אכלוס
....

54,300?4
..

אכיוק2101 אגף

ו

54.30024
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( טקלים נאלפי ) 1982

סעיף:

וה<ילוו ובינוי מ8רד ?9

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וויוו 5,100ננ0י0
ים 3 11

11
^ .

נייייגז 8יר11י0 01 52

. .

5,10011

932,600יוגרמות
.=.=.=

35
. =

והנהיה פ)\ויוח 01 10016,?51י

וןויס חלנ1\ 01 7517,70015

<נונות9יזי 8יק1ם 01 36

ותקזניךי"ז סימון

?,?00
?,800*

9

פסולות 01 000,ג37
8רונווו ■50,400מיקויז

וי1 1 9גו *יקוס 01 39

/\ייוניח נניה ה9ו\לו1 03

.*. =.■

30 ,400
115,?00518

זברויז 49ג
..

ומירויזיס הנהלה 03 0149

והניסה 15,500וזננון
. * . * ■ .

75

ומירווויס הנהיה 03 0315,50016

ו?יקוח תלנוו הוז/\ית 03 0559

חי'\ יגיה י 03 07

חו'\ ו הכנו 03 0?214.000

ריס מ ירו ניחוז
..=.=..=..

1.5,100
.*.■.■

60
. "

ז י 1יי הנהיוז 03 6י3,600י11

0יייס 03 131,5006

יח יוכנ מחיקה 03 8ז15
הנגל 016,50066חוז

17 היויז הנהייו 03 1 714,40014

'>ליוס 03 192.1 0010

טינייז 6חיקה 03 21£4
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( טקלים כאלפי ) 1982

סעיף:

ן9? ו והיויכ הבינוי ממרד

מותניתה1<:אה הוצאה

בהננקה
להתחייב ארםהרשאה כח ע\'א

המרכז חי1(<,4ךמחוז
. * .  . =

יקי

המחוזי0י? נהלו] 4?0ח8.ז2ר

?5 םי0. ו 03,10043יל

יוזיי70? ג יור 11חליה

וה^י"לייי חיוה קח0,<11חוז
. = . ■ . =

>7 .

, =

המ"וזים29 0י100,יייניי1

?3,9001אניוקזים51

נוינייזו0זז =י4נ'היקה

הגליל מר1ז
. = ."■.. =.

17,?00
.=..

7*

זז0זז ו המיו י15,7001רנהליז

10010,?0כלוחי70?

יח9ז טכ> 5זרו'יקה

כסרייז05 יה לבנ נהל המי
חד*ייז ,ד4וי11ניף ^0014?

ומיה ו'6,70^ניהול
.".*.■

?7

רלליי010 ו8ירוה>לו 7,900הנהלה

הבניה05?0 ץ ו 7001,ייארג 4

ו1יוו1"1ז0505 ל000,ח1מרכזים

1006,?*וורכלויז0505

בניה הת/1ליז
..=.=.".=

1*,600
.=..= . 

1 1 ^

=. .

ויז0705 בר ז 1ג 0

רסרית0905 77ח0?0^^,י)1בניה

11

1^

05

05

?00

ו'* י' ץ ו 0ח0,}010ננ

ירוטליח1505 01חוז 4

הנגו1705 1מג'וז .י

רכז1905 הו' 1וווףוז 4

וה/\ריקילז105? ה>ו'ר ףךוז .

*

1 7

רגליי05ז? ונ'חוז 0

90



באלפי ) 1982( 10קלים

סעיף.

וה8יכוו הבינוי מ<וו ?9 .

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

יהיזיקרויות רזרגה 063?,000

להתיקרויווז רזרבה 06 01

. . ^ # . ^

?ז ,000

לדיור סוב0ידיה 07

דירה ימלר סובסידיה

דירה לשכר סובסידיה 07 03

וויווריוח לעוויות האגף 11371,000

מ/\")ג  כליי ף/1ויה תחוס 0י?400,?111

וממה ניהול
.■.■...=.=

*.000

* " .

". = ..

הנהלה 11 ו?00?,014
לו וקל חיכוך 11 7ו02

איורללות 11 031,000

ית נ7>ר
= . =. =

יף יס!' 1 י 4*יו0 י.

ו0 קמכ רוו וו! < 400,*רמו
= . =. =

5י1
. =

*יוד ויייוי רימוס י')1קנ 11 10
,*.הניסי ו400 ■;

ית ינ בנ 0י)^,ק?1
■ ** # . ^

זרוק

ולקוח יין;0י1'<יזינוץ

יוירזי הינוו 1? 0הא01

". .

*?

מחוזי וניקוח יזכ1וו 17 1?ר! 7 3

בניניו' ן3">ז/( ,8 חח

וריזקניח במונית יי1וייס גו 0^

ק . ■ ■ ■

1, 00י<

כנינית הקרת 1 ? 07
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1932( שקלים באלפי )

מותניתהוצאהסעיף; להתח"בהוצאה אדסהרשאה כח שיא
בהננקה

והזירון29 הב>נ1י מ9רד

000,^35נני>י131

ופקוח ן יזכנו
=.".=.....=

255
=. "

נורכזי0113 ומחקר 119יז,כנוו

וךדיקות0213 9קוח תכנו\
מחוזות  9136דה

ו/\1ודו0 נבימיס החזקת
ווייס תאונות י/1ת 356,000למנ.

כבימיס0513 290,000החזקת

נוונימ0613 בטיחות 66,000טבודות
כבימיחתמומות 1י)נון\

וטבודות0713 כבישילי החזקת
בקיחותתמונוות

תק<ייך0813 ה8חתפות
כנייוימיזוווחוח פיתוח

יח14 ומרות *ו/\ בי *8*יוויוויו

וזורוחית ניגו/ו 86*.יחידות

60אפסנאות14^01

הסנני0214 הנזמק ?4הנהלת

כיד0314 מכני 76)יי1ד

רכב0414 105כלי

א10<ל05140 וווח9ו1לי

י06141 וזכ יזו ו מלאכה י 1דרח

לחמרוריס0714 מלאכה 12ובית

ווקזו/\ייס0914 ווונויס
{

552
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הו1ליה30 לקליקת 1,060,00012,100442ממרד
י

יללי3001 0)1ולה 75,6509,10092.5תחוס

קליקה3002 8738,6203,000313ר1קי

וווימיוי3003 ב00ודנ0י0 0י9ול
77,41018י9ינה

חביתית3004 *22,240קייקה

מד/\ניס3006 59,0801קלי8ק 2.5

3007

01

רזרבה

נייי 9^ולה תחוס

87,000
75,6509,1009?.5

המ8רד1101 הנהית

. .  . . ~

9,710
. " ■ ■ *

51,06049אמרכלות1201

ומחקר2101 מינון 5,4008הכנון

גימ"ח201?

לו\וליס3201 ינויןןן 9,4809,1005.5

3301

02

89"ח

קליטה י738,6203,00031■רוחי

10,87034.5■רותיסמרכזייס1102

והכונתס1202 >\ולי0 9,430קנלת

ו"ווני1302 יוו1 .54,500

מיוחד1402 21,550סיוו1

?ד1502 בחינ 7,860סיו<1
ל0וליח?160 בריאות 51,3603,000מרותי

קמי8יס1702 לטוליס 76,180קרותיס

ל0ולי18020 3400רויק0י0

ה/01קה1.902 בקידוח 069,190יו/\

ו\ולים2002 בתעסוקת 0יו/\
והרמרה הסבה 103,970,במסגרות

וספורקאיס2102 לאמנייו 0יו0
י 2,710טוליס

גדיור2202 07,060?סיוט
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( טקלים באלפי ) 1982

סעיף:

השליה לקליקת המ*רד 30

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

/\וייס בת/\0\קת 0יוע 02 23
32,510)4גמאייס

גהתיקגות קייסה 02 ?44,?403

במחוזות וןוייס 98וי 02 5.ק2563,79020

דמחוזויז אמרכיויז 02 2616,70053
במחוזות גזברות 02 ח276,3002

ותלמידי גקסודנסיגז 0י9וי 03
77,410י8יבה

נהול מרנזייס 9ירו1זיס 03 11
5,670ומסה

" #

18

פ*"ח 03 12

89ח 03 21

הסקודנקיס מינהי 9/\ולות 03 22
0054,580ודנ0יס

89"ח 03 23

8נתיות. חד תוכניות 03 241,600
ה00ודנ0ימ מינהל 9טולות 03 י*?

יסיבויז 15,560לתלמידי

חברתית קליטה 04??,?406
.

נהול מייזייס 8רותיס 04 11
2406,??ומסה

מ1/7ני0 קליקה 0659,0*01?.5

נהול מרכזיית 9רותיס 06 11
5,18012.5וממה

למדענים זיוון 06 1250,?80

למוסדות 0יו0 06 133,620

רזרבה 07?7,000
. . ~ . * "

רזרבה 07 11, ?7,000
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית היזנאר,
בהכנסה

160,000

160,000

160,000

1,000,000
= 3=5 = ^:2 = ^

900,000

100,000
000,000

900.000

100,000
^ . . ^ . . "

100,000

0י1.י ייופוני ניגו"ס 31

סיני ינופוני ניגוייס 3101

להתייקרויות רזרבה 3102
קיני יג'פיני 9י)נוייס 01

סיני י90וני 9יונוייה 01 10

יויז יקרו יהיז רזרנה 02

יויז יהחיקרו רזרבה 02 01
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( טקלים באלפי ו 1982

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדנזהרשאה נח שיא

32 יז1גרב> נמתייי תמיכות
0קל0י ו1>י*ור 24,000,000י0וד

יסוד1ס?3 וירכי יננ' יז ו כ י ח 660^יח .000
והרקי'ין?320 לייצור /1דוד

לחקלאיס והכנסה ,32 6,200

>7יז03?3 ךחותרי '350,000תמיכה

אחרוה3206 ותי 00י<,5,743חמיכ

חיס06?3 במחירי 0,000?1,7חנ'יכווו
יהוד.01 במויוליי ות ,0^/*,14י1מיכ 000

מזוג במצרכי וח 10,660,000תמיב
ו

בקי0101 '3חלב 400,000

1ביציס0201 ,780,000

ליו*0301 540,000,?/\וף

ופיחות0401 ות ,מוי 0,000?*,1יחס
ומרגרינהי050 גי 0,000?3,ימיי

ציבורית בתחב\רה 4,000,000תמיכה

06 01
1

ציווריוז בתו'בורה .4,000,000תמיכה

היטיי ר י ח מ ד תמיכה

החגומל0801 במחיר תמיכה
והרטחוז?0 ליצור /ודוד

לחקלאי" 00?,6?1,3הכלסה
**"■.^..^..^..^^."■

מקוייי ליצור .תמיכה 1,035,000

טיייייז02?0 1ו1יוי מלמת 844,000ר

ח0302 ו ריז י

ת02./0 1 יי 50,000פ

1,000דייג0502

ינ/>0802 נזקי 110,000ביטוח

090?11 לח7י'> יו י 1 ו יו זה 00י',50וזמיכ
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

יסוד ו6רותי ניגוני תמי *2

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

חקלאי יצוא 91,200?/\דוד
= . * . = *

/\קי9ות 152,450תמיכות

היגוא י/\ייי קיו 02 10?0,12528,1?5
מבירות קידום 02 חח1170,20070,2

אסיוי לאחר 8י9וי 02 12

צ^ירה התי9בות 02 134,5004,500

מ/\ובדת חוונריז 62 1445.00042,500

ודיווחיח מחקריס סקריח 02 153,3753,375

רזרגה 02 161,2501,250

ויז י /\נפ וח יתדיכ 38,750

טנסים ויז תמיכ 02 750£13,750,*3י17

גלח נחונזרי תנ'יכה 03550, 000

מסחרי ח9בו\ מזו\ מוורני

יבוא חיקה 03 01

ולמי < 9יוו י0 02

ייל 0ו ויי 9 03 03

יבוא סובר 03 04

ק3יא 1קי יייי 03 05

וא מ0ס
,. <

400,000
■.■.■.■

י'זזפוא 03 06400,000

גיס בחוו'רי ם י י ו נ י ח50.00יוי*
~ . = . = . 

1^0,000/

ללי י לחומרי וזיני 03 18

יקרו הנוווין כיסיי
יייז למחירי הייואה

ההיזואה יקרו הגרטוץ לז'וי 03 ?0
ק די למחירי
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

יסוד32 ומרות* במזנרכי תמי

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

04, אחרץת 743,800,המינות

0104■ הוללת מחירי ה5ווי
. 800,000גווויניס

ךו1/\טיה0204 9ונ1ת 0,000?תמירות

42,000מל"ח0404

09רוכימית0504 לת/81יה 0137,500יוו1

זובה0604 744,5004,ר

פ0ח0704

מיס06 במחירי 720,000,תמיכות
."."■"."

1

חיח06 במחירי 720,0001,תמיכוח

במיוז 361,700המינות

כמיס 361,700תמיכות

מי0106 הגוו1ו1 יסוי נ
האיזון ח5?קרץ ,000

מ9*"ר0206 3,200וריביי!
והמחקה0406 התפיה 15,000מתקני

להאחזויות0506 מיס 23,000אס9קת

ותי0606 מי'>ל 8ס 3,000ג

מימייייוח06*0 14,500הוזלות

לחקיאות0906 וקויחיו 3,000תמיכה

לתמיכות1006 מ/1"מ 50,000תקלומי
מיח1106 במחירי תחיכות

מקו.יזיות ר8ויות

מיי למחירי 358,3001,ובתודה

מיס06?1 למחירי 358,3001,/>תודה
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( טקליס באלפי נ 1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

החקלאות33 787.5,?ח3?,1,160,000441ממרד

כילי3301 פעולה 161,77012,590264חחו0

לחקלאימ3302 י.22,81060,040605?4/9ילות

ופתוח3305 להדרכה 163,220142,780692י9ומ

מקצועיות3304 ו1/9ולות *407,600225,9001,15מחקר

52,8001,000ה9תת9ו>ות3505

5506101 להתיקרות 110,200עתודה

נלמה3511 61,60092070מרחב

גללי01 קעולה 64?161,77012,590תחום

ומפה 152,960מינהל
"..."..

ף,430169,?1
.. = . =

מרנזייס0101 915,64047ירווו>ס

הול0201 וק8רי 6004,?09,400יוע

ועבוד0301 מערכות נתוח
י.ח?7,1707,000נתונים

ומק?0401 בנוי 0045*,?48,100נכ0יס

52,6505055אמרכלות0501 ,

ו9חוח 28,810חכנוו
=.=.ק.

160
= . 

94.5

ן0601 40054.5,?1תגנו

חקלאי0701 1?94,865150תוח

חוץ0801 5?15?,8סחר

0901

02

ואספקה מחירים

לחקלאים פעולות
3,350

???.*10
10

60,040
. . " . . "*

14

ז.605
■ " . ■ ~

הצומח הגנת
.".".=.=..

29,236
. = . * ■ *

5,800
"."."

114
=. =

יס0102 מרכזי ירותיס .17,1603,40049

היצוא0202 על 910,55052יקוח

1,52040015אמרכלות0302
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1982( שקלים באלפי )

סעיף.

החקלאות33 מווו

מותניתהוצאה הוגאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ה ל י נ י 10 5'27078,ו ?,00,0?61
* . ■

0402

... .

וקרינרייס 570161,.ירותיס ז.3.00034

וטרינרי0702 9604915,000190,מכון

י.4,00036?74011,אמרנלות0802

דייג
. = ..

,850
. = .■

12
.

1,660
.. "."

43
..

1.66043?8501.דייג1302

ומיס קרקו4
.. = .<■.=■. =

,760
י,יי,

52?.580
י .. ■.■

י 87.5
■ .  . ■

היית1402 וו! 010451,060150.נונינ

הקרק^.1502 53.5ח8,75071,52מור

חוזר ו >1ינ וירק

חוזר1602 טאינו 9ר0

יחקלאיס גוויות 700,אנורניוח
 £

49

לחקלאיס602? פעולות 70049,אמרכלות

וז'יזוח03 להדרכה 0??,רוווי! 163
" . .

14?,780

ו9וזץח הדרכה
■.■.*.*.■.*

,590
■ = . =

1 4?
. . =

142,780
.......

660

מרכז,יייז0103 "310197,00014.מרוחיט

ויו.0203 ז ח37048117,53044,מחו

5017?,?0?550,אמרכלות0303

למילו0403 ויה 3601416.00053,וירוה

בחו"ל 01>וו1 630הדרכה
= . *

32
, ■

חו"ל05 15יהדרכה
ו

19

חו06031 לארצות ותכנו\ 0315יו/\

י

13
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1982( שקלים באלפי )

סעיף:

החקיאות33 מ9וד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

יוקויווויוי!04 ו3/\ויוח 3,9001,15,8??407,600מחקר

0104

■ החקיאי/ המחקר 381,600חינהי
".■."."

/

12,750

190,700

2,000

1,159
 . ■ . =

35 מרכזייס יוז רוו! ■

ה>ומיו1004 נוז יה* ן 000130.5,*35,850המכו
למקטיס1104 י32,9506,300המגון 105
זדה04?1 לגדוי> 45,05013,400166.5המכו\

ומיח1304 לקרקע 5.?008?,503י,20המכו\

חיימ1404 לך/\לי ן 5,3505,00084?המכו

מווו1504 8ל לאיחסיז 505,000109?,?3המכון

חקלאית1604 להנדסה 9.5<10,800\19,150המכון

למחקר1704 חקלאיות 53.5?000*56,80087חוות
מיוחדים1804 ים 0*?,17מחקר
קמ"ח1904 במימון 60,000מחקרים

0117?74,8אמרכלות2004

בהכוונת מקןנו^יות 9¥ילוח
המ8רד 00?,5?6,000?הנהלת

וח004י מקדושי 6,000?9/\ילות
/

■ * . * . ■

1 .?00.

מקגו^יות3104 פטולוח
(קמ"ח) חוץ גורמי 4,000?1מי1וו.ז

ות05 י ו 800,?זהמתתפ
. . ~ . . "*

1,000

וארגונים במוסדות 500',7הוזתת.

ונים0305 וארג במוסיות 7,600ה8תת.

0ב/\ מורות 00?,י?■
.=.."■..

1,000
■ ."."

רגיל0405 בתקוייב המתחפות
ה0ב/\ ות ור 8נו 001,000?%?ר5ווח

בטחון הוויאות
.*.".". .".י" =

אגרקסקו705ר בטחון הודאות
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( טקלים באלפי ) 1982

ה0קלא11זי5 מ9רד
מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שזא

06107 להתיקרוי! ,200110>\תודה

10 !י להוזיקדות /ןוזוזה

. . "

200
■ _ .

~ . . 

110,
* * .

מ8ךד0106 להחיקרוי! ,80067)\חודה

מינהל0206 להיזיקרווז 400)\ח1דה

מלמה11 60061.92070מרחב
~ ■

אזרחי י731.720*8מינהל 45
^ ■

ייוז0111 מרכז רויזיס ■

(. 50 י ליטראלי0

* . *

.13יי0

* # =

ייח0211 מרכז קרוחיס
153לבדואים

ירה0311 31 א 5,720י601?אחזקת

חופייז11*0 241אחזקוז

ימראליס0711 ,1183אמרכלות

בדואים0811 אמרכלות

הירוח1011 מ0ו1י אחזקט
מוחמד ור0 ס/\ל בר

הבריאוח מוירד
. = . = . = .=■,.. =

,011י3
.■ .

7
*

ולבדויס1511 לימראליס רותייו ■33310.7

לבדואיח1611 818רוחי0

לבדואים1711 חוץ א9קוז

בדואיס1911 יזוראליק אחרגלזת

הדחוח מ9רד
.■...■.".■

ויו2211 *רותי

החינוי 46ממרד

חינו24111 34מרוי1י

10אמרכלות2511
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( טקלים באלפי ) 1982

קעיף:

החקלאותו? ס8יי

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ארכאיוגיה
■ *.■.".=.

863
"..

1

ייס2711 יזדכז ו854%יווזי0

אמרנלויז811.?
החקלאות מ9רד

9

ייס3011 מרכז רווויס .

הסנובי 8מ1רוי1
=. .....

.119

. *. .
38

9

מונזייח3511 1198,מרותיוז

י3611 אמרכלות
והרוחה האגודה 1031,משרד

נ

3

4011\ ו ובמז ככחח תמיכות
1

ספר4111 ובחי ילדים הזגת

לסווד11?4 3561אמרכלות

הי1ו\קיקה4511 מרויז

0ק>1/1י111ו<ו4 י/הרוזרה

ל/ו1ודה4711 ?747אמרכלית

\ ו יתי!יכ יי הוינ 19112,היורד

501 1. ולמדידות 111/111 אמרכלות

. =. =

,191

*

1

3

?

(למדידותי1?5 מרכזיית מרותיס

(למדידות)5311 אמרכלות

י5ניק 969מירד
■ * =

1

חוזר5511 6אי1ו ירוו

מרכזיית5611 חרותים
ולימראייס ולבדואייז

לרדואית5711 7אמרכלות

ימראליס5811 אמרכלות
התחבורה מיורד
. = . =. = .=■. = . =

765
= . *

?.

לברואיס511* וווי 765*רותי

י6611 ג ו ול י מ0או *רות
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( שקלים כאלפי ) 1982

אדם כח ש'א להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה

., ?00

, ?00

51י1,4

1,431

ויו??,))
...■

8,8">

החקיאוח גו6רד

סע>0:

5יז

הוכו! 1ל הממונה
והנ0ומ המוומיחי

מררזייי! קוותיוז 11 >י7

אוייניות 11 76

י9>נוי רזרבה
1 ז0 וח < ויווזיקוו

לגינוי זרוה ר 11 77
10 'י ויהוןיקרזיזק
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( שקלים באלפי נ 1982

הוצאה.קעיף:

ו

מותנית הוזגאה
נהננקה

להתח"נ ארם.הרשאה נח שזא

יהטיתית34 האנרגיה 51,930309?,168,0005מ8רד

כללי3401 . 9ו1ולה 32,12089.5וזחום

לאנרגיה3402 יאונ'ייז ורמות

הדלק3403 וןניני 9?13,280נהול

הנ340409 מוזק 4,760הוזנאווז

ה0ד1זה3405 בנוד/\י המחקר ו33,5706,990גזינהל ו 6.5

הל10מי>ז3410 המי)\)גה
י9יזוח 34,170.11,94074למחקר

נתמכים3411 ופיס *33,300
הקיאה3412 קר\ ח8בונ1ח

דלק מוונרי 73.000?.5למחירי

להי1יקר1י1וז3421 16,800רזרבה

רללי01 פ/1ולה 0?1.?3תחוס

ומ8ק 089.5?1,?3נהול

01

02■

01

01

מיכזייס ■ירותיס

אמרכלית

19,740

10,970

. * ■ *

*9.5

להוזיקרויוח1001 1,410/\חודת
לאנרגיה02 לאומית רקות

מרכזיים0102 קירותיס

03
ו

הדלק /\ניני 9?0*13,2נהול

הדלק 13,280מנהל
.....



" .

?9
. 

מיכזייס0103 י10,390■רותיס

2,890.ימרכלווז0205
הנ0409 ם0ק 4,760הוצאות

הנפק0104 ממק .4,760הוצאות
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף:

והח8תיזז34 האנרגיה מווי

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

האדמה05 ב0יו\י המחקר 33,5706,990116,5נזיגהל

האדמה ג1ווו1י המחקר 1,3704רכוז

1זינזיי010.50 1,0504וווחיס

0?3אמרביות0205

ייויוגי ה> / 990,*00?,?3המכו
 . . * ■

112.5

מרכזיים0305 5.?06,99011י><',7?8>יו1יס

ז0?4,3אמרכלות0405
הלאומית10 המימונה

וקיזוח 34,17011,940למחקר
. * ~ . . ~

74

ופתוח 0י>0,6?מחקר
...■."

4,?20
*. .. ■

33.5
....

מרכזיי101י01 "8רוחיס י1 ,200160%88033.5

זאמרכלות0210 ,4701,060

נינ"ל0310 באיגודייז 010,קחנרות

טכנולוגי מידוו רנוז
...".=.=.=.=.=.=.=

13,4907,7?0
...

*0.5
."..

מיכזייס0510 040.5?<',0,1507ירותיס

5,340100אמרכלות0610

נתמכיס11 00י,33גו9י0

נחמכיס0111 וניס 300,זזג

ה*ואה12 קרו ה18ונות
דלק *די 0ז 5למחירי .?33,.000

הקוואה?011 קרן ח*נונות
דלק מווגרי 33,000?,5למחירי

להתיקרויות1? 00^.^1רזרנה

לה"יקרויוי!1?01 רזרגה

. . ^ . . *"

16,800

יי,

106



( טקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: היגאה
בהכנסה

להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

והוזעוויה36 רמזיו 90801?,00095,י59מ8יד

ו8יר11זי36010 מינהל
58?90,020נליי>0

הוו/\>יה3602 0?044,4002*4/145,7ייוי

י1)81ייחי,3603 יו1ו0 064?¥92,840ידוד

9ני36040 סיור ו1ידוד
יונרג\ י06*5,7?ומרוחים

חו81>ו!י3605 ימיוקר 7.13017,04095*)\ד1ד

נומיוייזי3606 וי0חר .03085

9יחוח3607 באזורי 8י84,150תמיכה
יהתיקרויווז3608 59,300רזרבה

ומירוחיס01 מינהי
55?98,020כייייס

ומקה 09,150ניהול
■ . _ .

??<'
. . ■

מרכזיים0101 רוחילז 0ו35,7.

הסברה0201 מערן
ור 1ני1 יח0י 1,9004ו

מיי)\0301 800י00יקה
14,0907ומיכון

50148*,*יאמרכיויז0401

יהיקטויז 9,870מרכז
■ 3י ■ 8

0י
 נ

כיייייז0501 ירוקים .6,160
710,קאמרכיוק0601

89"ח
..."

89"ח0901

89"ח
. = .

189<וו10011

107



( טקלימ באלפי ) 1982

סעיף:

והוז^קיה המסחר מוון ;6

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"ב אדםהרשאה נח ש'א

הוזטשיה /וידזד 0?165,7"044,400
. . ~ .  ""

0קק

יחו\1יה ילייייז 10\),4?מירווזיס

לתו\י1ייל ליייס ייווחזס 0? 01?4,610

ויחגניס נימיה
= . =.=...", =. =

1?,800?7
. =

מרכזייס מירווזיס 0? 7ל610,*י0

יקידוס /\1.פיווז 9^וייוזי ?ס 04
יי11א

י /\נפ ו י תרנ לל) 05%00

אמרכיוח 0? 06^,690

חייזל מתכת
יקה ואיקקרונ
=.".=.=,..=

14,7^0
.=■. = .

קו

מרבזיייז וייוהיס 0? ?<י07

לקייוס /ונניוי! פ/11לות 02 י>0
הי11*

אמרכלות 0? 0"י/094
וו1וי '"ח!י1,)<041,1607ק00יל

./

מרכזייס *ירוו1יס 0? 09,000י
. 

?9

ומחקר י)\ו'י נחינו1 יזמינה 02 0י3,!י?11
ידיין ק ל ו1נעי1ח 9)11י1וז 02 1?

היצוא

אמרכלות 0? 137.*10

0"",19מזוז
=. =. ..  .

מרנזיייז קירויזיס 02 00ף,י90?,1415
לקידוח /\נ9יויז 9)\ולות 02 15

ייגוא

איזרכליח 0? 166, 00ז
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהק'גיף; להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא
בהכנסה

והח^זייה המסחר ס8רי ?6

קללוז וון 050,?0י?,4?ווו11ו
..

77

מרכז>>0 יוייותייז 0? 7ז00^,179

לקידום /\נקיות 9/\1י1י1 0? 18
הי1ווא

הי8ר0יי הקילז ו\>ווד 0? 1911 ,020
אמרכלות 02 90ף,י20

ה>הלומי>ז /\נף י09.000ייי,7/\ידוד 1 *

מייזייס 9ירןיז>0 0? ?1

= ■ ק . =

* ,?10

= . = ■ =

י9,0001

אמרכלות 0? 221 ,640

זו\יריל ויז^מיי: מלאכה
,. ___ |

11,160

מרכזייס 8>רותיח 0? ?39,100

0 ~

1?

וזז אמרכל 02 0*0,ז24
י0>קה לף חייי70,?60י,סהרו1ניה
...*. = ... = . =."..* . = . =.

ל9י0יקה ייוונזה 02 חי700,?60יי,59?

חטמייויי י>01 וויווי 4*ח?60י(,?059

ומטה יהול נ

. ■ ^ . . ~

??,??061
*.■=.=.*.=.=.=.י.

גזרכזייס .ירו1יס ו0 061?יי,>"011

אמרכלוח ו0 0?6,700
וא ה>וי 0?4,י4קידוס

.=.=.=
?0
. =

יויואניס נף/\ולוח ימינה י0יו0
400,^1חו"ל

ליןיוא וזווקיס וזמיזיי! י0 0410,610?0

להידור מיוחדוח 09ולוח 03 05
7,410?יונוא
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( שקלים כאלפי ) 1982

סעיף.

והח/וויה המסחר מ9רד 36

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

/*נ5יווז בפ^ולייז הוזחחפות
הי*וא ?1יקידום ,090

ומחגנילז נימיה י0 06100

ואלקטרוניקיל 080י מתנת 03 07400

ומביטות ו/\יר נונססיל 03 08
י 570,';0ו9נה

קלזח ז1/\9יות 05 09?/?00
מזון 03 106,340

ילמאוחד היזו< ן 500,?1מכו

המ'ווייז הי*וא מנו\ 03 111?.500

יייות במרכזי נהוי יהוונאוו! 3חוס,

יוות נמיכזי נהול הוונאוו! 03 1?3 ,0103

יוהנסבייג 0חר 1מרכז ,*00

יוהנסבורג סחר מרכז 03 131.400
פנייו סחר וויווד 04
יירלו 061*25,7ומרותיט

וחחיריק 3,35057?זרכנויז

הונרךץ להגני! חוק ה9/\לת 04 03450

רחירימ נוננות. 04 05
^סקיייי 9057?,17והגבלים

אמרכלויז 04 066.110

המחחר וניתוח י1,930ן\יד1י 4י


המסחר וגיוזוח /ויווו 04 071,930
ח/91יחי למחקר >1דזד 40?,7,13017*ז0

ומטה 0*ז,?יניהול
....■

יי

נ'רלזייוז מירותייז 05 גיק019,790

אמרכלויז 05 0??,590?
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( שקלים באלפי נ 1982
סעיף,

והח/\8>ה36 המזזחר נז9רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה כת שיא

לי!/\מיה 81ירות>0 ,060
* . * . ~

לתיקיה0305 60ק,ו1יווו1>ס
ב0י0י וחכנוו 5,300?מחקר>ס

ו"יווול0405 מחקד>0,0קרי0
25,300וז1ווזיק

נזחקר גמלוני 0*18,7חרינה
 = . = . *

ומי05^0 ה> לנזי'קי 400אגוד

*ב;\י07050 למחקר 400איגוד

ויסייקסיח0805 יקרמיקה 950מנוו

ויז>י090 המהי ו 0?1,ימיו

מיויוגיי>י0?1 ימחלו ימוכן 0^7,יו
ו1/\מיו!יז130 למחקר מכון

750מיס"ר1405

לפלקסייהי150 40זמנוג

התסיסה1905 800יחידו!

הסיביס 40?,57017,^מכון
י ."..

*4

הסיביס2005 4*7,840י6,530מכון

י ג ולו ל1כנ מד/\י ץ מכו
יזהלרה 500,^לרו\יייז

ולוגי05י? 0כנ מד/וי ץ מנו
ההלכה 3,500לבעיות

05
0*

י9"ח
ממ8ליזי 71,05085קחר

ומ7וה 9,870?ניהול
. ■ . ■ . ■

85

מרכזיית0106 20,00085>1ירוי1יי0

ומ/*קב*020 ו ו נ כ זי! ,140

30^,6אמרכלות0306
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( באלפי..סקלים ) 1982

אדם נח שיא להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה סעיף.

והתעזיה המסחר ממרד 36

18

18

18

1,160
".".■

1.160

84,150
..".."

84.150
■■.■

4,960

72,?80

1,800

3,060

?.050

300,ל5

59,300

59.300

מזיו מלאי אחזקת

סזון מלאי אחזקה 06 0*

9יחוח באזורי תמיכה 07

פיתוח באזורי תמיכה

גללים 8ירוי1י0 07 01

07 למנוי?0 דירה בירר תמיכה
נ"יזו"נ ת;91יה

ףו1ויה לאובדי תמדיגיס
באיזו"ק נדר9ייי ■

07 03

אמרכלות 07 04

הגליל מתאס 07 05

להתיקרויות רזרבה 08

להתיקרויווו רזרבה י

08 01
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1982( שקלים באלפי )

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננקה י

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

הוזיירויי37 17.5?0017,610)40,0?ממרד

גיייס3701 ו9רוויס .מינהי 31.1709,50050.5

ני<י*י3702 תיירות 0,1701,750104?וו1תי

תיירות3703 149.1306,160ו\דוד 53

תכנון3704 0/ז1לות
(11.0) לתירות 0010?7,530וכיניה

להתיקרויוט3705 4,000?רזרבה
כלליס01 ו*רתי0 י.31,1709,50050נויגהל

מויזייס0101 ■ירוחיס

. .  . . *"

5,670
~ . . "

13.5

גינוי0201 ויחסי הסנוה 4,0605,00010מ/1ר1

0401\ 7?14,490אמרכלות

נחמכייז0901 ל*91יח 1,650מקוני!
לתיירות1001 נו10ת9<1 4,5004,500קר\

נייראל?0 תיירות 104ל'1701,75,!י?ווווזי

לחייי רווזיס .?1 ,040
.  . * * 0

1,75094
י 0

מאורגנות?010 נקנוונות 901,2903ול

בארי*?020 תיירות ירותי ■14,7701,75065

ו0יר*וניס?040 נגופיס 310תמיכות

מחקניס?070 ו\ר ונקלף וי>11
4,67026וצרותינו

כחאייי הנ8רת
יוווז התי י 5,790ל*\נס

= . ק . .
7

ירו9ליס?080 למלונאות 570,?ביה"ס

ירו9לילו?090 למלונאות 360גיה"ס

לתיירות?100 50?,1ויה"0

אחרים?110 הכירה 130מוסדות

ארס?120 כח להכוזרת 07*1,4המחלקה

וס0ה ניהול
.=■.■<.=. = . ■

1,340
, = ..=

■הנהלה?130 1,3403

לתיירות1502 מיוחד ^דוד
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף:

התיירות37 מ*רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

תיירות03 149,1306,160/\ד1ד

אמריקה בצפון 954,850ו\וי1וז
. = . * . *

1.00013
*

0103(13.0) ניהול 9,75013הוצאות

הנציגות0203 700,?91<\ולווו

1ל8כות0303 931,400*וויות

)1ס0403 ס9ות9ות 9^ולות
מקומיים תיירות ,גורמי 1,000

(11.0) באירופה 966,7101,00011<\ולות

0703(11.0) נהול 11,11011הוצאות

09 בליזכות03י 95/\ולוח 5,600

/ןס1003 מ0ח9ות 9>\ול1ת
מקומיים תיירת גורמי

אחרות ביבמות 1/96,330ולוח

1,000

זי

3,300קהיר1403
00?,?יוהנסבורג1503

איירק1603 בואנוס

ייו1703

1803(1.0) מיוחדות 301*פסולות

(?8.0) )\ידוד 6?0,7404,160?תוכניות

(0.ז<)1903 915,7004,000ר0ומים

# 

2003(3.0) צליינות 1)\דוד זיח34016,

(1.0י)2103 הל9נוח ו\0 5010?,?ק8ריס

תיירות203? ו1יו1ד
וסקודנייס נוווו .110

2303(3.0) בנסיס 'ו\יוד 1,060?

ומטה גהול
..".*."."

500
".י

?
9

2503(?.0) ק500הנהלה
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( שקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית ה1צ<וה
נהננקה

היזייוייז 90רד

סעיף.

^7

10

10

5

4

5

?00

?00

?00

7,530

7,530
"....

?,590

3 ,*30

310,י

?4,000

?4.000

ן ו יזבנ 9/\ול1י< 04
(11.0) בחירווז וכיניה

(11.0) ויזלניז מחקר

(3.0) למ0ה נהיי 04 01

(4.0) ס0ל!י0קיס ל'חקריס 04 0?

ו4.0) 1י<> מיון 04 03

יהתיקרויוח רזרגה 05

יילחיקרויי! יזרבה 05 01
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( שקלים באלפי נ 982ב ■

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתחייב אוםהושאה נח שיא

ייןיו0 19וקיס 9,749,0004יוזוח

וז/\8יחי3801 ליגו* מוקיס ו74,8004?,פתוח

לפוזות3304 מ1נוו! ף/\ויות
יי*ו'ו 200,י<4מווקיס

ויז805? י יקיו לולו! 425.000וזיוה
ת/1'8>ח>01 ל>*:וא 8זק*0 9,274,8004חוח

מיסיס 7,200החזר
י

רכ020191 נוס 7,200החזר

הורלה להוגאוח ה0חיז9וו1
050,*4וויסוח

קחורלק0301 *..9>ל\ ,050

89"ח0601

קחר0701 סיכוני ךימוח החזר
40,000חוץ

מ9נה ניקיח
ויו\ר ביטוח ■150,000,^בור 3

בי8וח01*0 ו\בור מ9נה ביטוח
י. ך150,000,*^ר

אחסנה0901 בהוג^ויז ה9יזוזפות
באיליז

ווונווז ו3ו\ולויז וזמינווז
ו<י הי)י 071,5501,לקידוס

יוז1601 הסכנז יויוא קודוי
חדיס יו 1ז

'

חברוח1701 מרזור /1ל מ/1נק
21,000יגוא

בתו"ל1801 וירידים 49,000ח/\רוכיי5
חי1901 ו מי )71וד

^ י^ד ויז 200לארג

ייוי2001 מ00\ 200וונז

כחולל1\2301 וו'לז/\ 1,650רו'יזחפוו!

וא401? הי* לקידוס ווו 9*ו1ל
בארה"1 המסחריוז 26,700הנסיגות

116



( שלולים כאלפי ) 1982

אדם נח ש'א להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה

ליגוא (1וקים ח 1 9ה

סעיף;

38

ג י * ב החחיךויות. ליסוי
פ8"ח

4.200

45,000

00ח,5י2*
" . . " . . ~

425,000
=.".=.

425,000

01 $2

חוי1יל2901 200ו/1דת

ינ>מרד>יז001!י הלואןת
בו'ו"י ו\נ5"0 1200מח0ני0

ל>ויוא3101 מיוחד /1יד1ד
יאיר91ה

למסוייותי320 מיוחד /\יד1ד

באיה"ב3301 א9נה י1)יו>ט

יויוא3401 יקס יבוא קרן 0.000360ב7זוד

להחיקרויווזי360 וזיוה
יןנוא 17ל'40,/\ידוד

יניח3701 לה9ר8י רזרנה
הי1נוא ות 1,000595קרנ

לפתוח04 זונות פו\ולוי1
ליזנוא 9.20049ווקיס

מווקיס לפתוח 9.20049/\ילוה

יד/1 ליצוא 0ווקי0 11*111 04 01

לפטולוט מיוחד הקציב 04 02
ךחו"ל תיירות לקידוח ,

להחיקיויויו וזיוה 05

להתיקיויוי! רזרבה

להתיקרויויז יזרבה 0^ 01
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

434,000תחבולה40
7753*9 3

101,028030.5
00 = =

4001
לילי פו1ולה 183,540400תחוס

 180.5
יניחיח4010 0036,090451.5^,143חחןווה

ימיי!4015 י1? 31015,67053,?3תחבו

יריוז0?40 או ורה חנ 10,15019,30449ח

4025
01

החבורחייס ליי 8רו1זייז

נילי י/1ויה יזחוס

64,300

40י,183

?9,564

400

1 *.".5

30..

ונ>0ה ירוי נ
. =  = .*.". =

183,540400
= . ~=. = . =

יח י מיינ וקךיו\לו יהול 77?0*,14נ

יז0101 1 וזייני וק1י/\ח ול יה 77?14,60נ

בדרכיי! הבטיחוי! 000,??מינהי

לדרליס1101 בךויחות 0935,300ויוי!

כיייח1301 ייז 00?,943רוח

וליליה \ ו י400,ח1וזכנ 76.5

/\נפיות3101 וח 10,40036.5מחיק

לייייס3201 יס קרות

מרלזיות 155ףו1ויו1

וח5301 ו/\ונ במ ות יי1המחו!9

77400^,076נזלללוי!
.

67

י006*377.,1076>ךגלוח01
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף; .

התחבורה40 מיודד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ ארםהרשאה כח ש'א

>ב*י1יוז10 145,7003תחבורה 6,090
. ■ ~ . ■ ~

451.5

בדרכים חיבורה
=. = . =. = . = .=. =

ק33,55?35,2
.=. =

108
.

ייט0110 מרכז יס 6287,?9רווז

וכסיחויז0310 תוו/\ה הנדסת
יס 7,06728בירכ

זניבוריח0510 תחבורה 8י500,ז011,ןיירוחי

ומי'עניס0710 9,14038יויח

57317,?1אמרכלות0910

ונהגייז יננ כיי 97.5?7.500?0,336"וי1וי

ייס1510 מרכז 97רו0יח ,463

~■ ~ ■ =

9.5

4,458169?מחוזות1710

ורימויז1910 נתוניס 37,8603,00035/\בוד

ו/\ה2110. יזנ י/\בריני 4,5004.5?המתימויות

2 29.5'5,555?אמרכלות310

חחזוקה י וזרות 1365,04046,*1רכי

מיכזייוזס11ז קרותיס

. ק . ~ . *

2,4501,5505.5

וינו*3310 סחר ור יוי 5567009,?י

יו;"*ס?8.יחסונה3510

י!ז3710 ו0ב 9.5י5,7282,740מ
י?*5,5אמרכלות4110 005

תאונות למניות ס/1ויות
ויניס

מ"ח5110 !י

סמ"ח5310

89"ח5710
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתחייב הושאה מ1תנית ה01אה סעיף

התחבורה ס9רד 40

5ני

י =

15.5

14

85
,49
~ .

.*

7.5

7

2.5

9

■ 7

5

5

?

5

15,6^0

1 ז ,>570

19.304
... =.=■

1 .284

60

140

4.?70

11,270

2.090

110

קו!

510,?ז

310,?י

>מ>ח רה ח1ו ח 15

4,4?5

4,5?"600.9.

1^,1967604,
0,1613101,
10,1 ,410ק3חי

10,150

^,743

*!03

1.145

913

499

4?4,ק

ס9נויז

מרכזייס 0רווז>ס 15 01

קכני>ס יווחיח 15 05

>נזי אדח נח 1 ז 07

אוורכלות 15 13

ירית איו תחבורה 20
~....~..~..~

האזרחית החטופה מינוי

מררזייח לירווזיס ?0 01

נינ"י והקרמים חו>\ יחסי 20 03

1>1!נ¥ימ ?0 05

ירי ווו לווו ?0 07

מקוסיס ויגוו הניסה ?0 07

אויר נזב1נ^י ?013
אויר )יוו1וח ויווי ?0 15

קיסה נייחות ?0 16

יריח או ורה 0/\ב חק 19

אמר?לויז 20 ?1
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( שקלים נאלפי ) 1982

סעיף;

התחבורה40 מ8יד

מותניתהיגאה הוצאה
נהננסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

תתךורוזייס5? כלל 64!י,9>ל,64מרויזיס

י0 מקאורולו> 0,564196.5?,64מרותיס

ווולזייס5?01 <ווי1יח

 . 0

449

. " .

4.

.  .  . =

י1

ז6461,?,??99מחקר5?15

המחזזב5?25 457,ז,?9741יחידת
ו

19

654.1?*יותיס0כניי33250 , 71123

אזוריות5?43 011י9,?775חחנוי!

ימית4925 3*?7מיאורולוגיה

ווויוגיה5325 5.?י474,?,6011*גרומ8א
חי11,975.ו*16?חיזוי5?59

יה6725 ג 7309,?,?7?^אוירולו

יד/\7525 וגביית 5.?601?,0314קלימטולוגיה

ותסוק"וז5?1י> 595462.5הדררה

559$2י,19.1וייאסרילוק325<<

99יז

91?5

ףייוז5?93

מגורמי הכנחות ו1"ו מיחון
יוץ

מגורמי5?96 הננחות ו1"י מיחוז
וץ ,י647יח

חו>>5?97 מגורמי ו4*^הכנסות

י
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( שקלים באלפי נ 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה לוותנ'ת הוצאה
נהננקה

90.000 הרכבה ביזקוייב המיזיוףות 41

90,000

30,000
. ■ ~ .  ~

ח90.00

ירייחייז ייחךווה 4101

יוטחייז החבורה 01

כייית 01 ז0
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתה1צאהסעיף הוצאה
נהנגסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

יוזהנווי?4 והחזריק 60000?000'תמיכיק

ינטתייז10?4 .?30001?000,ףחוויה

ואויוי1ז1?4 ימית ,00970001,060*,תחבורה
4??0< גטיז י וי/\1ו מסויי

סיני נאות

>1*יזייס???4 מ/\בר מ0ו9י
מגוייס יטי'"ל ,00010.600010,בגנוי

מחוורתייס5??4 ךיי 7ק7001,יירותיס

>ב5יזיח10 000.תחבורה
. .

0001?,

0?000,החזייס0110

ל5י^"ח0310 ,¥.הוביה 9. 000,?;,?0001!י0001.)י

לט^"חהו07 בו'קאיות הצטיידות

חוזר1110 והו\ חתוח קרנות

אטראי1510 1חנ0י הקלות
הגקיידות

ירית15 ואו ימית ,"*000001,0*.תחבורה

9י800,החזרים0115

. ■ ~. . "* ■ * ~

אבמחה0$15 הוןנאות 00054,החזר

הוננ'דה0515 הףרמי

מקוסית0615 00רריקח 1ח ,0**.

ח15י0 יי 3

מניות0915 הוו הגדלה

י181עי0? חו1גר י'0וף
י 0ינ נאות

*.""..^..^..".. 

וו<0?01 המס ול י1פט

ה8קו1ו1וף?5י0
יבשתייס מ/\ור מזוני
מןנריייי יטראל 000■^00010,בגדול

רפיח מסווי

*" . . ~

,500
. . . 3

^ . .

)י5
,"

" . * "

000
..

. . "

51

בתיותייז??01 *?900.ה9ק/\ות

המקוף2??ף 00295,000^,תפ)\ול
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( שקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הו0אה סעיף

לתחנליה וההזייס תנויכיח 42

5,000

5,000

27.400

20, 400

7,000
17,600
.=.=.

15,400

?,200

2,500
.. .."

2,500
127.200

8,000

00?,י11

ניזננה מסוח
..=.=.".*

לח*תזח הזוק/ןווו ?2 03

מסוף ח9ו\וי ?2 05

קבה נז0וף
. = ...".

ב1זי"1יי1 ה8קו\וי! ?? 0>(

המקיף חפעוי 22 10

ימ0ו9יס *יוד

ילוזזופיס גיוי ?21 5

יוהגיווזייח כלל 8יוחיס 25

יב^יזיו! להובלה חסייגיס 25 01
לאיליע

אחרימ והחזריס ת1ז>ליח 25 03
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אזסהרשאה נח שיא
נהננקה

המדידות אגף 4350 ,000375

ומסה ניהוי .450567

ונוד>דות מיפוי 4:50*0,000$308
הנהיה  המדייוח איר 75ל0558,000

ומקה ניהול 0567
 .

הנהיה 05 0117

אפסנאוח 05 025

יולנייס ירותיס 05 ו03
1?

תחבורה 8רותי 05 044

וכספים אמרכלות 05 05?9

ומדידות יוי3וי 308י000,מיי06

ומדידות9/\ולויז 58,000308מינוי

קרי'וגרוזי מי9ו.י 06 0198

והנדסה קדססר גיאודזיה. 06 0263

ומחוזות זודה מדידות 06 031??
ואו8ומ*יה גיאודזיה 06 04?5

להיזיקרויוח רזרבה 06 06

ווימיזיס מיורות 06 2058,000



( שקלים באלפי ) 1982

לוותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננקה

להתח"נ ארםהרשאה נח ש'א

ייייז44 והוזל1 אמראי ,000,סוטוד 00ח

ג4401 ו >מיל אלייא וד 00,0004?,סךס

ויז>440 אלויאייזיןל* סניוזי

מילילץיי440 רטלויויז הו*ה190ח
וריויק ה1ניזדה הו'ר8י

/

ורה4404 א9ראיו1יז1 000,י^י0ב0וד

מונייז5י440 י/1נ5יח הןינ'דה ,;■*>?,בוווח 014חח

חסנון4407 ויזלניוי! מטנקיס
0י^0,ח0"ראוקרוח

4 קויא"א?40 לחני אווראי סבסוד

ץ01 אליראי*>כו וד 0004,^0?,קנס

להלוואות0101 הוויזדה 1יקוח
ויז נ ו וכו ח י 000.1,חףיו,בליז

י

ריניח0201 יי5ו1י סובסידיה
יז ואו להלו ויגלול

ח0יי,חי1?,0ובוונות

ויז?0 א^יאיחקלא סבחודי

אשראי?010 ריזנאי הקלויז

מייווי0 וז ו י ל.י \( ב הקתיזפויז
ויי1י1 ה)יי1דה ה9ר5וי

ו'יי'ווז010 ב/\לויוי! הוותתפוק
וריבייז הגמיה ר8ו9י

04 ויז^0. יקרוי להיז רזרבה

1 אייראיז10 גיזגאי ווז הקל

היגייהזי)12 דניאל

אטראייזחגורה04 000,^^יליבסוד

יויוזיח0104 ורה 1תחב 4^. 000

ואוירייז04?0 ינזייז 00יי,0?וזחבורה

ייוניסי0 ל)\ני!יס הגנ'דר 000,;<ז*,14נ0וח

למדדיי010 הןנחדה 0ח0,^0י<01וח

לטטרי05?0 המצדה ב5יוח
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( שקלים באלפי נ 1982

אדס כח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה קעיףי

אקראי 010וד 44

800.000
יקכיו בוזכנייי! מענקייז 07

1 ו מר ו א מ

800,000
חסכיו בחכניוי! מו11קיס 07 01

*רוו1 נזאו

קגא"א להוי א15רא> חבליוד 08

קזא"א להני א9ר0י סבסוד 08 01
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( שקלים באלפי ) 1982

להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה

71,000,000
£* 29 3 £ 3 .3 ■

71,000,000
71,000,000

71.000.000

ויניח וומלווו 45

רירייז י!8יייז 4*501

ריגיח וז*לזס ל0

רינית וו8לוס 01 01
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( שקלים באל0י נ 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה לחתנית הוצאה

* ,000

14,000

42,000

*0,000

000.ו'ו14

20,000

10, 000

10,000

10,000

10,000

1*0,000

יי .000

172,000

8,000

*,000

172;000
"..*".."

10,000

44,000

50,000

70,000

1",000

ממיולתייס לניניו! 51

א"ויס סרןיקסיח 5101

מנועלה נניני 5102

אחריק 9רגיק0י0 01

ניוווייס מטרדי דיור 01 09

ניוויייס נזקידי דיור 01 19

מממיה 1נינ> ?ס

1ז8רדי וזכנוגדיור 02 02

בירו^ליוז >ז8רד> דיור 02 04

המיסיח ליחידות דיור 02 0^

הדיור יוץרץ (ייפוי 02 08
היזממליזי

היזיקרויוק 02 09
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( שקלים באלפי } 1982

יסעיף: מותניתהוצאה הוצאר,

בהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

קוהר?5 וותי ממסרה 40,0001,000?רנני

מיוקרה01?5 למתקני 190,0001,000מבניס

5?03
01

הסוהר בתי למרות נונניס

המקרה למתקני מנניס

150,000
1"0,0001,000

ינועו01?ס מ^ויר בתי 00?,7בנית

י0301 האר* 01?1,4המסה ,0004,000

י04010 י ממטרת ספר 0,700?בתי
וווו1ייוז0501 אמ*;\יח 13,500ררימיז

54,00056"אסנת"0601 ,000
ממקרה01"0 תחנויז .בנית 31,?<'015,200

ממקרה1701 מבני 54,80018,100מי9ו'\
וויזייוז01י1 ייז לד ו ן\

מטיזר2001 לבסיסי מבנימ
§ 3,1008,700הגבול

^001
03

רזרבה
הסוהר בתי יקרות מבניס

19,000
150,000

רמלה0103 מ/1צר 000,?בית
[י03ו0 וזלמו סוהר 000,*?בית

05
07

03
03

רמלה וי! ג
בארמי/\ סוהר בית

14,000
5,000

אייל1503 *בסיס ,000

16
21

03
03

9א0ה סוהר בית
יונה כפר סוהר בית

, 5,000
1,000

ואלקיז240 ק*ר אמוניי 000,?ניקוי

31
34

03
03

ת/\9יה מבני
נףיזא כליאה מוינה

1*,000
1?,000

35
37

03
03

רזרבה
הדמיה יס למבנ >י1ו

. ?7,000
8,000

41
03
03

ריס מיי/\'>לזי מברכות
והתקנות נמבניי מינויים

16,00030,000

43

47

03

03

ףינו1 מרכזי הקמת
ירית לאס

חדוייס והר 0 בחי
6,000
2,000

בטיחינז4903 ליוהר בתי
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח ש>א להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

70,000

70,000

70,000

30,000

הסח,סו

30,000

599 8 לנתי יס נ וני 53

נזיץ09 י1ו1> גניניס 5301

מטפס ל1*י וניניס 01

ובניח ץ ו ועכנ 01 1ח
נזיפי יתי 11ניי1 תכניו

מ098 1ו1י נזרני יוי9ור 01 02

רזרנה 01 03
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1
( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: ה1צאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ומיו"ז מק 00,0001)?ייייויו ,094, 000

ארןגיוח5701 9חוח 9/\ולויז
ןחדויז 0,000י3,000*4ומ>

ניהוי?570 ו 000,?4סיםקיקו0

ג5705 ו וי י 55יףסו1י ,0004,000

יזוויוק5704 לנייזוף אמיאי
0,000^1,0מקומיות

ארוייויז01 החוח 9¥ייות
0,000י000,*48ומיוחדות

00*,30כבאות0501

רחויה01*0 חוחי 99,000תוח

חיוחדויז01יל0 וזחוח 1?3סו1ווווז 0,000זי300,

פ8ח0901

א30ה1001 לייוי אוזיי מיפוי
100,גוו'סויוז

המקומיות1101 בדקויות 400,זקבקחוץ

יויז01?1 ו ביק

כבימים1301 ויז 77,000מיק

1 ,7*רזרבה401 *00
וגירוי?0 47,000מימ.מיקויז

קיס0107 מת,קני קימיקוס ,000

^ירונייס07?0 מיס 7,500מינהל
יות?030 ו יקר להח נר, זר ,7ר 500

ו
ביובי0 ,>.;.?יז0/\לי 0004,000

01

02
יי0
!י0

יגו טירוני ימובייז
מ^ווזיח

^ . . ~ . . ~
*7 ,000
11,000

. ~ . . ~

1.8,000
1,000

זיהוייי0י03 יףני/\ת 9/\ולויז
78,000הכגרת

ב3רי0505 ביוב
ו\ירונייח 0,.י'00ח,*יוי^ובימ 00

יו0603 גומ 170,00070,000ביוב
י0703 י נה ,0004,^ימי 000

1003
ו

להתיקרויות נר, זר 'ר 00ף,3ז
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( שקלים באלפי ) 982ו

להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה

מקומיות יווז ר*וו

סעיו'.

57

1,050.000

94*,000

חח105,0

י8ויוי1 יפיחוח א5ורא> 04
מקומיות

רגוויוח ל9טוח *9>י0י 04 01
ויז י רווו 1ת י9יז אייראי

דמויות י5"יח י9ראי 04 0?
וזיני מקומיויז
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

אדםלהתחייבהרשאר נח שיא

וחרבות60 ו< 00^,0.44י0>0001חינ

ויז6001 י וזכנ וח פייז יזקווינ
וו1 י ,*00067המ9ור

ח6002 וח 9ייז 1 982 ית ה0/,4^800ינודיזכנ
מכונות6003 וזייזומ יזלנית

19*1

יהיזיקרויויז6004 רזרבה
ורמ*כית חדמה "94י'0?נניה

יזכניוה01 3יתוח חקויינ
ות ."00067הנ'מכי

ילייוז0201 גני בנייח
( וי! י המגיב תכניות *?00,000

יסודי01ז7/ ס9ו בתי 111)1
הממליוח) תכניות )

יס
740140,,0009 0

יי04010 בינ ות חוזיב בנית
יייז זד יס /\י זו5י בתי

וימייח חקיפיס
( הממכיויי תכניות 90חי!ס.,5י'001>

חקי0י0501 קלי בתי נניח
( ת ו הו>קלי ות י נ תר )

יס
5י000,.?♦'00יי 6

מירי!0701 בתי בניק
התיניות) .000(תכנית 1ל00י',,6^

ו01"0 יל' הי יה ז ייזלב בניה
( ת ו יוזוולי (תכניות

דית
70011., 0001 7

מתנ"יס0901 בנית
ות) החיוכי ית י חינ זיל100,000(

יודה1001 0סר בתי בנית
מתק זזג"ריויז, אכסניות,
'ד1ו ות זי ר0,מיכ ספי

י1 ונ'כנ ויז תרב בתי
נוטר לחנו"ות

( ת ו היזמלי תכניות )

י נ
ה ו י ג

ח?000,.4^00?

יס1101 ויקללו בנית
( המיניות וח י נ תכ )

1?0111 נ ג'י חיני ו ו חכנ
( ויז ה5>י>לי יויז תכנ ח,,י9.00( 001

1 קרקעות01ז 1י'םי,,?700וניייו

1 1יל!4 ו ו'ינ י וזבנ יוד >י.,?1700 001

ף1

16

01

01

חיל.ו1 סיני 9י?ו'ן
י ח ו י הוזייכ ו" י נ כ ת )

"יי ו? ף
007",0י'4
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1982( שקלים באלפי )

סעיף

ו601 חנ

נוותגיתהוצאה הוצאה
נהכנקה

להתחייב ארםהרשאה כח שיא

ייז1301 יי!ננ ויז י החיקיו
הפיס ל)1000'9טי .0י00

זר01ח? במג 00ו ניזי נניח
הנימלית) יו) (וזרנ י "י'י000.?י00?ה^רנ

ומגזר101? ניזי30ר בנית
הממיייז) (יזכניוי ,0007.'לי0*0הדרוזי

מניניה2701 9יקו0
( ה י כ 9 מ ה יז י נ כ וז י',00066> "יי0יו

ףינו021 9ייזוח קייו 00/4"חננייז ,/00

010?1 ?י9 ייז הינ
ייייף גני "^.2?700ונ>י]

יסוייוו02?ח סיר וקי ךנייז
(1 9>(? ,^'ל0000י"י(תכנייז

ביניים?0וס יי! 1 חוזי ךנייז
יהודיית טל חףר ,?'?40090000וךיזי

040 חקי'>ייח7 סטר יייי בנייז
?י(<1) יוז ,?יחיןחסי?,ו*,יו00יו(וזינ

מדר*7חי0 י בוז נניח
?)י9י) יו' ,?י06,000חף(חכנ

ניד402'0 חי מבני הבניו
(1>">? ,<'000,זהיוח(חכנייז

למגזר?070 7)*19)בניה (יוינייז
■ ,י"י0יון.3?0ח4ה/\רני

0 ידרוזיס?00 חיניד יזבני בנייז
ק"19) ""ז0יו0..ל00י(תכנית

חיניד0907 מבני טיו'וץ
(199? וי),.ל500ותכני" יו ,^ח

1ק100 9*? ייז קריזוו רךיטח

יזבני?110 וח יח יט י'^נקייי
?199)קרבויז ."י00040.000וס0ור"(חבנית

1 יליימודית07ק היויויזיה [ןייזוח
יייי) ית "יי000יי0^0(חכנ

"וכינויזי0 מייזוט תכניה
1 95(1

קי010519 מכינות מיקויז יזגניה
ח04 ו י יקרו להח רזרבה

ית והמטכ חדייה 00?בניה

יז0104 ו י רו יק להת ,0094ק,20094רזרנר,



( שלולים באלפי נ .1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית היויאה
בהננסה

28?.000

253,000

21,000

* ,000

253,000

גבוהה ה6ביה 61

גבוהה ה9כיה מו0דוי1 9ו1וח 01י6

מיוחד ו9יוזנ>ו\נק ה* הר 6102

יינות (5103

י'וזריס קאינס ירקיס ^'104
גבוהה השכיה מוסיוה ל!יזוח 01

225,000

28,000

21.000

21 ,,000
8,000

#8 000

מוסיות י9יתוח קו\נקיס 01 01
גנוהה ה8ביה

1 יהוזיקרויוח רזרבה 01 02

מיוחד ה*ו5י00;\נק הר 02

מיוחד הונופיסנזטנק הר 02 01

18ניי1 03

ת"א י זאויוגי*ונ גץ 03 01

ך8ונוי! רזרבה 03 02

חוזרים 8איני1 9רקיח 04

וווזרח <><נה תכנית 04 01
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( שקלים באלפי נ 1982

ארס נח ש'א להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננסה

40,000

40,000
40,000
. .  .  *

7,600
0ח0,?1
4,100
4,000

5 ,750

0י0.?

4,000

ייז מדני 6?

קיוייס מקונזווז 6301

קדוייס גיקומוח י0

קדווז>0 מקומות 01 11

כנזזת בחי 01 1?

>יוי1וח 011 5

ונויית ייו נתי

ומקוואות ו /1למי בתי

י^דות דת מבנה
יהוייות יא

01 1*

01 ?0

01 ?1

רזרבה 01 ?2
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1982( שיןלים באלפי )

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

זלווייזה64 ה/\דודה מ8רד
^? ^ י4 *4 ■* ^* י^ ^ ^ 4 ^ 19 ^ ^ *^ "^ *^ "^ י"4

212,0001",600

מקצועית6401 .97,500הכמרה .?,600

י\ס?0*6 600,*נ>/\ונוח

יייקוס6403 8יויזי 3,000ףייזוח
ולקהיי6404 לקרק 9ר1תיס 01119?*,00$

לנ'3>ר6405 9וווזיס ,י5פיתוח 0003,000

וו6406 וזק מרוחי 916,000יזוח

ניייזז6407 1מיוחיס ,4003,000

תעסוקה6408 86,500רו0

/1,500רזרבה6409

ו/\יוז01 נזק1י 600,''97,500הכמרה

יזרמרה0101 י מרכז

. . ~ .  

?3,4^029,000
לקלנ'>י02010 ס9ר בתי

1וונזסאיס ח001,00*,

ו/ןיו1ו0301 מיג ימיות 7007,0004,500,ז9נ

וזו\1י1י>וו0401 90ר 4,000בחי.

נ)יה"ל0501 חעיויחייח יביה0 6,000י1%000
לחניכייז0601 סיר ,18בתי 50?,3?50ז

יויניזיח0701 0.000?16,0001,600גייו

17,700רזרבה0801
י0201 600,'>וזדונות

בניה?010 המימת 8,6008,600י/וונויו

קיקוס03 שרותי זחיחיח ,000
■ ~ . . "

ימוגבייס03?ס 8יקו0 3,0מרוחי 003,000
ויקהיי04 ליירט מרותיס 6,500?פתוח

לז1ניס0104 9יירוחייז ,8009,800

ליידיס04?0 00י,14,10025נזוסדוח

ויווז0304 נוז וו'ה רו ות י8כ
מיוח ו 00800?ומק

בקהילה0404 1מרוחים 00?.י800.
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( טקלים באלפי נ 982נ
אדם נח ש'א להתח"נ הרשאה מותנית, הוזגאה הוצאה

בהכנסה
וווויזל ו\ו1יה 44

י'5,00

40,400

4*,000

5 00

ו חי)י,6

3,000

חיו;,3

י<2,00

,.,000

3,000

יח3,0

51 ,000
. . " . . "

7,500
?■!, 000

0ח0,^2

500

0י^0,^1

00י',6י

1, 400
. "" . . "

500

^ ז, 00

■?, 000

500,י

?,000
500,י
.  . . ~

1 , 500

ימ15ו ןווליס גייוויז 05

בקהילה ימיגו 9רויזי0 ז0 1ס

יהןץסיידוח נניי הנימי 05 0?

מי'מייזיייז יי0 03

גחוחזוי! 90וריח 05 04

חקו\ מרוח> 5יו1וז 0^

ו*י?ווייס רניול יליייגזייז 0* 01

כיייח >וז ו"רות 07

וזלייויז ר<יי>י יימדד 07 01

ז ו בי'יז י אמ1נ/\ (17 ןה
ק"סוקה יווח 08

1>יי1\ פ<11יויז 0? 01

יז/1סוקה ייוכויז בינוי 0" 0?

ו ל0ויו יכו\ י0 ז0
רזרבה ג<0

רזרבה י0 01

139



( שקלים באלפי ) 1982

מית;'תהוצאהסעיף הוצאה
בהכנסה

אוםלהתח"נהרשאה כח שיא

הבריאות67 1מ9רד ,197,00077,^00

כילייס6707 חוייס 1תי
חד8ה 00!י,479,79077בניה

ינ'חלווז6710 ליס וזו בהי
חדטה יה 9רויז1ג "11>מו ,000

נ719י67 לחולי חוליה בחי
חימה 10ק.7זיבניה

^714
חוליס 00^,84בבי1י

למכויז6716 , בריאויי. מרכזי
ח/\בדו1 יו 6.0*6

וד6717 גי ות 90^,1154וו\ונ

9ונות*671 140,594הוגאוי!

חוסיייז6710 וח יח ב0 וח יזמיכ
ווז 0^157,0בריא

יות0?67 יקרו להיי 00^,119רזרבה
ךלודיןז07 וזוליח בייי

הדמה יה 00;<,479,79077בנ

1 )י("ח107 זיו ו\"יי 001?,000%רי"ח י

15ויה0נייי1607 חוליח /י'77'4,970ביי1
נהייה107? חוליח יון 0470".5,840י17

?6

71

07

07

יחנ"ט *"1/ חוליח בית
חיפה 

 יליח ח וית
חי9י רוטמילז ^"לו

16,000

,7*00<ו,"4 00ז

,000

00י,

י 6

36

י9ה3607 הלי /\"ק ח י ר ו ח ךייז
</?"י'00^,7זחדרה

4 חידוני107 י א 1.5 ר מרכז
וז"איפו 7?וו0ז/00יי,7?מ80ל1י

מיבא07/ז וו ט"ק רפואי נויכז
ה8וי>י חל 51,7(^0

וול9זזוו07זז /ו"1 ךי0חוליס
גיבויילז ■07<0,750,7^וזי

הרוקא607י אקי ט"יי 1י"ח
ו י 40י',40?.?6גוי"

א9קיוו6607 ברזילי ^"ו* 4..>חיו",60,800ךי"ח

כיו7ףז9 לויסות רזרבה
מאוי*ריח 54יס*י',וויי4,0זסרוייזיזילז
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( טקלים באלפי ) 1982

קותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

בריאות67

למחלות10 חוליס בחי
חי*ה 18,000ממו9כות1גיה

חנה110? פריק גריאטרי 000,?2,000מרכז

זרות4910 10 ו 8אינ תוכניות

חדגייח9510 לויוייקסיס 16,00016.0רזרבה 00

נפק13 יחויי חוליס בחי
חד8ה 10?,33בניה

מזווו13\?1 חוליס 0"5,2803,9ביין
מנ9ה2113 י)\ר לוליס 10,440ביו!
אברבנאל4713 /1"מ ביה"ח

170,ו40*,13תי0

וניונה5113 נס 7,200ביה"ח

1,950950%תכנון8513

חוזרות8913 8אינו תוכניות

בין9513 לויסות רזרבה
מא81ריס 94,5004,50.0רויק8יס

קייגויס14 בנונניס ה0ק/1וח
חולימ 84,600בבתיי

0814
ו

קימיס מוסדות 500,?500,?אב0חו1

זיוויפת1014 9"\/ חולים 351,085*,1בית

*וריה0בריה1114 חוליס 3,6005.600בית

נהריה1214 חולייז 50?,6,7505יביו!

ימי"סחיפה1314 חוליס 5,5005,5בית 00

רו88ילדחי0ה1414 חוליס 450,?450,?בית

י9החייה1614 הלל חוליס 2501,750,';בית

1714
ו

י19 ת"א רפואי 8,0008,000מרכז

הייומר1914 ר9ואיחל 4,4004,400מרכז

הרופא2014 אסף חוליס 00<<,8,5007בית

הרופא2114 זימואל חוליח 3,8בית 3,850י<5

א9קל.וץ2214 ייוליס 3,000ח4,00ביזז

מזרע3014 חוליס 000,?000,?בית

מנויה3214 9ו\ר חוליח 4.0504,050בית
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאה0עוף הוצאה
נהננסה

להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

בריאות67

פרדסיה3314 חולים 1,5001,500נית

נוהא1\3414 חוליס 0*3503בית

בזזימ3514 חולים לוז?.ו11,250ית

באריטקב3614 חוליס 0ח5י,?300,?גיוז

נ0)ייונה3714 חוליס 1,9001,900ךיוז

כ9ר9אול3814 חוליס 5*53*3ויין

איוזגיס3914 חוליס ית 2,275ג

הכרמל4014 סירת חוליס 400400ניח

9רד0חנה4114 גריאירי 335,?2,335מרכז

נ"ניה4214 אבוח 1בית ,2601,260

?יד0נ'\4314 גייאמרי 0001,000>1מרכז
ירומלייז4414 איוח 1351ניח 35

ו4614 ו לגי ן רא8ו אבוח 170,?170,?בית
יוווייס4714 הנסו חוליס 650650ביוז
וזיוה4314 3לימו חולי" 1,5001,500בית

וציס4914 ו8פ חיקוניס
ג9וייס 1בלתי ,4051,405

בחי5114 להתאמת תוכנית
ההלכה לכללי 900חוליס

400

0ח9

יס5314 ה/\יזיקה ה/\יר 400ביה"ח

יינוגיס6014 3,0003,000רזרבה

חוזרות9914 זאינן תוכניות

יל9כות16 , בריאות מרכזי
6,066ומו\בדות

ומטבדוי!9016 ויי 6,0666,066למכ
זיוד17 154,390מ/1רכות

חדקה לבניה 310,?6גיוו

לבניה0117 להזייידות רזרנה
2,310*62,310חדשה

חוזרות4917 *אינו יות וכנ ת
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( סלולים באלפי נ 1982
מותניתהוצאהסעיף. להתדו"בהוצאה אדםהרשאה כח שיא

נהננקה
בריאית67

יסיס קי למוסדות 080,גיוו
.  . 

92

גיול5517 ירכיקוז רזרבה
קיימייז 92?0809,למוסדות .080

חוזרויז9917 8יאינס תוכניות

מונותי?1 וגאות 594140,ה

מיוחדות1018 הנקץוח
וזווס  8>4ת 994136136,994,והגסיידות

קרק/\וח2010 900900רכי8ת

חוייס3018 לבת> ויווני 700.?7002,חבנוו

לתרומות5018 הקבלה

מוסדות19 ב9יתוי' תמיכות
050157,בריאות

כללית1019 קו9."י

ליזובת4019 ותרומות ו\זבונוח
בריאות מוסדות

לזקו5019 800,י800,קרו

נווקיייי8019 ן 00066,000,מכו

חוזרת8519 8אינה תוכנית

9ר0ייס9019 990990מוסדות

0*260146146.2,רזרבה9519

להוןיקרויות20 300119,רזרבה

להתקרויויז0?95 300,?יי300119,רזרבות
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם כח ש'א להתח"כ הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה

520,000

170,000

*00,000

?4,000

550.000

1

0,000י'1

1,490,000

50,000

8,950,000

00,000$

550,000
" . . " . . ~

*50,000

י^0,00י
. . " * * ~

י 0 ,00'

11 ,000,000

7*5,000
" . ~ . " . "

725,000

4?0,000

?70,000

יוף5,0*
60,000
. . " . . "*

30,000
0,000י

.151,000

150,000

150,000

1,000

1,000

1 ,349,^00

915,600

70,000

?50,"00
15,*00
170,000

45,000

365,000
395,500

00י

00095,

00040,

000240,
1
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9>כ1ץ 70

/1וייס ן 8יכי 11

1 90? הנני11ז 11

יד>ור היייא1יז 3000

יהנוווז תקגיליויז הליאות
ומ*כירות דיור יחידות

(■) יוניזיז

טוייס 19*1 וזנניוה

יה1י1זנ1יי) היוואות
י/ווייס /\גמית

ו1וייח 1 000 תכנית

/\וינזיוז יהיויזכנוי! היוואוח
ווו ומייננ דיור 9יקוס

י )\1נ

1902 תכניות

יזנאי לה10וז הלואוח
הדיור

ז* 11!וכ1יח הלואווו

נוח ווו וח 1/9ול

והרחבות דירות 111111

יתיייזית פיתוח המלקות
ותיקות ית י8כונ

מכונות מיקות
1)<19טוני תכנית

דיור תנאי להקנת הלואות
+5 בתכנית הלואות

וזונות לזולות

והרחבות דירות הידוק

ותייתית פיתוח הטליות
ותיקות ביכונות

זנונויו 8יקו1

11 11

11 01

1?

0112

13

ז011

?1

?1

?1 11

1221

21?1

25?1

?6?1

31?1

72

2122
2327

2 522

2722

?922

22 35



( שקלים באלפי ) 1982

ק'גיף:

ז70 8י1

מותניתהוצאה היונאה
בהכנסה

להתחייב אדסהרשאה נח שיא
ו

י25 נ י 1* 1980 ,40040חכניי!

ויוו2123 חנאי להסבת 100הלואות

ו*3?,23 בתוכנית 100הלואווז

19נוח2523 נבולות

דיור2723 והךחבויז ,0010?וז>לו1

ותיייזייו2923 9י1!וו' ה8למוי1
וחיקוק .0005ג9רונות

3523111)139 .00025קיקוס

3623

31

10זרי0 יאינס 9ר0יס

ןנ/\ירייז וגוח לז ן 80001.075,4.090.000י15

311902 90,000*.י,3?0001,0חלביות

לז1>1ת1031 היואוק 15.000
90,0001,700,000*,י5,3?0005)י/\ירי0

יי1י81 גיכיייה איכל1ס
מל* נמימוו נוךניה 000,"000500,55ד>ר1.ח

1י19?3 00050,700,000חגנית

יז1>1ח?303 הי1וא1י! 15,000
1700,000ו\יוי0

יזקוייביוח3232 %הלוא1י1 1 .500
י"יו מי ברגישה לאיכלוס
מלא לתיקון נזרניי7 ויוו

(ס) המדינה תקוניג .800050ל

גוויויס33 0*19זוגות ,0002תכנית

תקגיךיוו!3033 הלואוח 14.000
"זנמייז ו.0001להסתכנות

קקןניניות33?3 הלוא1ק ?000
יחיר1ט !זל נרכימה יאני1ס

מיא נמיתוו מיניה דיור
(מ) המדינה חקגינ ,80001ל

חוזרייו3933 9אינס נרקיס

י
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1982( קקלים באלפי )

סעיף;

, ך70 8כי

מ1תג'תהוצאה הוצאה
נתכנסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

9ייזוח41 ודי באז ן יכו ■,700621650,000

41198? 000,תכניות
"" . . *

575590,000

לדיור1041 הלואות ?500
פיתוח 5,000?65590,0004?0חס,נאיזווי

וזקגיביווז8141 היואות 1000
מבניה דירוו! לרכימיז

המיינה(מ) טל מלא 000310545,000,במימון
5יתוח42 1*19אזורי 004540,000?,תכנית

לוזקיזכנוק?404 הלואות ?.500
פיתוח 40,000באזורי

לרכייויז?424 הליאות 1.000
מלא ומיהין מדניה יירות

לש) המדינה תקציב 0?000.■ל

וו!4442 ומד /ו הלואות
9יחויז ואזויי 0?000,להמתכנות

ליכי8ת?464 עו1>דו1 הלוואות
מלא ביזימוג מבניה דירות

(ש) המדינה חק<ייו 0005,מל

לכיסוי4842 אומדות הלואויז
בקחונית בניה ה9רמי

ו
100

494?

45

לכיזזוי /\ויודוח הלוואות
בקחונית בניה הפרמי
מבניה דירות ידני19

מל מלא ויייון
(מ) המדינה ת17נינ

פתוח יי 1איו 9*0 תכנית
100
,5001

להיוחלנות4045 הלואות ?.500
פיתוחי באזורי 0001,/1*מית

יולייחי*?4 הלואות 1.000
במימוו מדניה דירות

המדינה תקזיב 8ל 100מלא

/1ומדות4445 היואות
9יהוח ואזורי 100להמחרנויי

ו\ומדו46451 הלואות
ייקןיידיות דירות 100לרכיגית

4 לייסוי045 /\ומדות הלואות
ית נ 01חו בניה 100הפרק

בטחוניות4945 ז\ומדויז .הלואות
תקוויייות דירות 100לרכימיז

חוזרית5943 קאינס פרקים
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כאלפי ) 1982( שקליס
סעיף.

70\ 8כי

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

י9וי6111 גניה
חדמיס 50,000*1,035,700וי1ו1י5

/

61198? ית תבני
" * י  . . ~

590,000
~ . . " . . "

חדקים י8וביס
.=.=.=.=.■."

520,000?00,000

לדיור1161 הלואוח 1200
ו ומונורו י7ניהולה ,000200,000270*000

דיור1261 יחידות 500 ה^ךרי!
רמלירוי! 150,000400,000יאכיוס

לרני9וז1461 תקזיגיוט היו*\וז
מבניה.1מי10ז דירות

חד8י0(מ) בי8ורי0 80.000350,000?מלא

מטרדים1561 לרני9ת הלואוו!
לוז) מלאכה ובחי 0,000?15,000הגויות

ק0ני0 וי0ובי0 9,000165,000??מושביס

במוי1ביס(9)2061 זיקה 30,000100,000הלואווז

/1ןימיח161? לבניה הלואוח ?00
יגליל חדקיס 000,"י0,000*20,000גיקוביוז

לזוגות261? הלואוח 400
ומוטביס 00ל!.0,000110=0.000;י!נ)\יריס

להסבת361? הלואוח 00יי
במושביס הדיור ■חנאי 35,00045,000115,000

ליחידות461? הלואוח 100
ו^ מק* ב/\לי "בור דיור

ולמוסרוח 5,00010,000למוטבייז
{

16,000

לבניה2561 הלואות 150
יס ק0נ ודיס ביק י'?ו\)ימית ,0003",000*0,000

מיקלסים661? לבניית מ^נקיס
קמניס ויויוביי 0,000?000,"במומבייז

תמתיח761? וויווו מוסדות
וישובים במוגיביס ופיתוח

*5קטנים ,000140,000

דירות20 ממכירת וללואוח
מלא ן ו במימ יה 1>בנ
קיוני0(ש) 0.000י<40,000בישובים

וי,וו961? יחידות 50 ו/ונווז
(ש) בשכירות 15,00040,000לאיכלוס
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף

ן70 6כו

מותניתהוצאה הוצאה
נתכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וזינוגיס
=. = ...=■

000
..

000100,
.. = .

ילדינו1*31 ויזי לדייר הליאות
בקי1ו)ייס והרחבות 0,200,000*00035,0001נזקלנויס

יחידיי!3361 לךנ>ית הלואויז
חקלאים ס9ר נבוזי 0004.7,000ייוו

לונייה3461 1ווו\נקיס הליאות
בקייווניס במגוקה 4,000,?000לנוו\ר

וו'ייזוח3561 ליזמיזית מוגנקילז
רהבווויס 9נימייס 20,600,"000ולניייק

למיזזדוו!661! ומ/\נקיס הלואווז
אורל וחדרי 0ינוו

וגיס 0,50,000ק000וקיו
וגירקקיס 00040.000דדיזיס

לדיור4161 הלואווז 350
וגירקחיס דרוזים 1000000י8וני0

. * .

45.65,000/

4461

.6?

3יתיח לטמיזי1 1")\נקיס
גרףייט >יווו וסוסדויז

וצירקסייז דרוזיק

ר9ריגז1981 גניה
000
*>00

15,
155,00060,

40,000

חדוזימ .100ימוניח ,30ח125.00

ניח1"0162 "בנה הלוואות 500
חד*ייז ני1ינייז

= . *

000

* ** .

6.

= . 

000

. ק .

גיייווי0262 דיור הלואויז 1?00
וקהילתיים ,5ק000000וויוונייק

קימייו?6יי" כקרני .50י'00בנייה

דיור1162 יחייווז "500 ה0ברוז
>ק) ךמכירויז .10050לאיכלוס

לאיכלוס?6ל1 הליאות 550
(יי) ,0001גרלי*ה

ווסחוניויז1362 )\ומדות הלואוח
(וי) בררימה ,י000לאינלוגז

יזוירדיס,2"'14 לדבי9יז ר.לואזח
(מ) מלאכה והאי י.000חנויות .
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( 0קלי0 באלפי ) 1982

סעיף;

ן70 130

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

מומנימ
.".=.=

15,500
.=.=."

לזוגות5062 הלואות 400
במומביס 0003,ויו\ירי0

יהקבח5162 היואות 300
ומוקייס הדיור 1002,תנאי

יחידות3262 לבניית הלוואות
רקונו)\ לבעלי דיור
ולחוסדות וק00?,ךיוו9גי0

מקלנויס3362 לבניית 100מו\גקי0

מוסדות5462 לבניית הלואות
יח ותזות ר יךו *,00010

יה3662 לבנ יקה ז הלואות
(8) 0001,במוטיבים

200,קינוגיס
. = . =

3
מ

30,000
.=.=.

ני1י4062 לדיור הלואווז 700
ומיקלייס הרחבויז ילדיוז

000430.000.בקיבוציגז

יחידות41 לבניית הלואות
חקלאייס 0סר 100נביזי

חוסדווז4262 לבניית הלואות
בקיבוזייס ות9תיח 0001,ציבור

זיקה4562 הלואות
וגייז 100בקיב

ווירקייס 1003,דרוזית

לדיור?6חיי ות הלוא ?*!0
וירקסיס ו יס ז ו 0002,לדי



52

54

62

6?

יווו'דוח ית לבנ אות הלו
בכירי ותמוזית גינוי

ו*רק0יס 0001,דרוזים

רקז'יוז י)י .100דרוזייז

יח ק0נ 900,י9ובייז

בייון"7062 ל"בנר. הלואות 1?0
יס ק0נ ביקוביס

. ק . *

,2002

נ'ולידוה72 לבניית הלוואות
ביייוביח ותחתית גיבור

ייז 00?קל'נ
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) )באלפי1982 שקלים
סעיף:

70\ מנו

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"ב ארסהרשאה נח שיא

לאיכלוס7562 הלואות 106
00יגיכי*ה

ורטחיניוח?766 טימיויי הלואות
ךרנימיז 100יוויניו0

דיור7762 יחידוף 50 הטנרי!
81כירו1ז .0001לאיכלוק

בימוניס7862 יקה ז היואות
יס 100ק0נ

סיני8062 יו'3וני 9100י1נוייס

^בור9062 מיס במפ/\יי ה*י1ו!9ות
מיי! ובדירות קוויס 100פיתוח

631980 חכנייז כפריוז נניה .00011.

036319"0 תכנית כ9רית .00011גניה
681978 וכויי ^ד 00לתכניות

026)>1078 לכייל /1י 00?תכניית

חוזריס?6וי/ קאילס קרקיס

ר9רית69 בניה 1979 200תוכניות

כפיית0269 בניה 1979 00?תגניויז
י

ות71 ארגי 94004,673,0001וןולות

711982 ות י תכנ ,

" . ~

000

~ . *" . ~ .

1,י0י,000,"3,7

לבנייתו177 חוזר הון ף1יומי
דיור. יחידות ?000 ■

חלקי (סימון 1982 50,000?,ק,0001,000.000.400גחכויח

לבניית1471 חוזר הוו האלמות
מתכניות דיור יחידות

קודמות .9000.930יני0

8ונות2171 0,000"000פסולות

הוצאה3171  חיראמ ייתוח
0.484,000*0001מוחלקת

קב/\4171 לזניא 0.45,000?30.0001"000הליאות

מפ^ל4271 לזכ.אי הליאות
יו לבנ ן 00030,000550,150,000ח0כו

בתכניות4371 לחוסכיס הליאות
הבנקים טי לדיור 00013.000ח0כוו
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( שקלים באלפי ) 1982

סעיף:

ן70 *כו

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ימוו1נויס4471 ומענקייז הליאות
7170.00070,000/ז000,ליווזליס

החברה6171 בתקזניב ה*תתפות
היהודי הרובע 0,000?00018,למיקוס

דיור6971 יחידות ?1500 העברת
8ל מלא במימון מבניה
לאיכלוזז המדינה תקציב

(מ) 500,000,?0001,500,ברכיקה
ארוני72 1981 .'ל?009?,וזכניו! 70,000

יחידות0177 500.ז העברת
מלא במימוץ דיור
מדינה חקןייב 8ל

(9) ברכימה ח00075,לאיכיוס

יח"ד0572 0לי" יךניייז היואוויי
, באמצעות סיקו חבית עיי

ופיתוח 8יבוו 100ףברת

טונות?7*0 יי700.פעולות

ו?157 9יבו למפעלי הלואות
, יס 8100ונ

מראייהוןנאה?257 פיתוח
י000,מוחללזת 1?0140,000

למועברית2772 ומענקימ הלואוו)
.0001,לירו*לייז

קבע972? ל)י1א ח10,00הלואות

לי'וסייס5172 הלואוי!
ור לדי ן ו חיסכ בתבניי!

בנקיס 100באמונעוח

לזכאי72^5 ואות הלו
ו לבניי ן חסנו 0,000*מפעל

לבניה5572 ביניס מיתון ."י000.ה*למת

יזוסיי772ז ערר מ0 700ת*לוס

לבניה72זיו מע"ח ת*לומי

החברה?417 בתקוניב השתתפות
היהודי הרובע 100למיקו0

יירויקמיס?437 חסגירת הכנסה
ו(100בניה

חוזרימ5072 9אינ0 פיקיס
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( סקלים באלפי נ 1982

סע>ף

8כו\70

מותניתהוצאה הוצאה
נתכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

אר*י73 0)<9ו ,00011תכנית

יחידיו!י017 000.ז הו1ביי!
ו"לא גמימון דיור
המזינה חק*ינ 8ל
בוזכירות לאיכלוס

. . "

000

. . ~

1,
יח"ד!?067 "!00 לבניית הליאות

ח 10 91 >כון חגרת 00?ו\"י

ויזי087 נ 8ו 500פעילות

לו"9)\ליו07? הלואות
יוניל ז ירו ■100

הוזאהי257  מראיו 9יתוח
5י.1007מוחלקת ,000

לל>יו\ויןי0^267 וח8חיח 500ייווח

ליס773? ל0?/וני"1 100הלואות

קב;*973? יג1י י100הלואות

לחוסרייז3173 הלואוח
לדיור חקכוו יו0 ב0גנ

הננייס 100גאיוונ)1וו1

3 לזכאיי57 הליאות
לבניו ן חסרו 100מפ>1ל

יוניה3773 ריניס מימון ,0001המלמיי
מוסי4573 <\ר1 מ0 וז*לוט

ב9רירוי1 00ילדירות

להחזר73*4 אומדות הלואוח
עקיקיק 100נויסיס

5073
י!7

וזריח ח 8אינח 9ר8י0

וכולל ו\ד תכניות
איויי *97ו ,9100.5ניז

1

וכוללי>027 ויד תכניות
ארצי 197<! ,1005ינח

חוזריםו>037 >אינח 9ר0יס

טירוני79 1979 וי1 .1002תכני

עירוני0279 1979 ,?100תכניות
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( באלפישל!לי0 ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: להחח"נהוצאה אידםהרשאה נח שיא
בהכנסה

8נון70

וחינו1מוסדות81 0,500*15י1וו
ן

81

# * .

ות תכני
. .. .

1982340,000

יזינו1בניית1181 000660,000>160מוסדות

9וניסמוסדות2181 50,000?000>0*ויינור
למסירתהלו'>י>2481 ומוונייס

מנניהמוסדות וגינוי
ן 0,000*100,0003מי0(9)במימו

1?19מו0דוחתנניח?8
וניבוי

. .  . .  

>"ז? ,000

חקגיניסהלואות0182 ומענקים
וגיבורלמסירת מוסדות
מי*מבניה במימון

תקג המדינה9י 100,000יב

לננייי!הלואות0582 ומו\נקיס
110.000חינו1מוסדות

ייחהלואות0782 יבנ חקוניביות
ווניתמולידות 20,000וניגור

יה9ימתהלוא,ות0982 ומ/\נקי0
ן וניבוימימו 5,000ימוסדות

מוסדותתכנית83 1980
5,500גיגוו

ימסירוזהלואות0183 תקגיב
)מוסדות מבניה גיבור
ייבמימון מי*
5,000יןלדינןתקוייך

מוסדותהלואוח3י05 לבניית
300חינוד

יינייחהלואוח0683 תקוגיניוח
וסדות כנסהמ ובתי בור 100וני

מימוןהלואות3983 ילה8למח

ונינור 100למוסדות

חוזרימ9ר8י890 ואונס

חוזרים9ר9י73890 מאינח
נבולות91 40,000*1,513,900מימון.

91
. *" . " . "
?198פסולות 000^1,513,900840מימון

91982ו1ולוח3091 913,600מימון

40,000*600,300להחיקרויותרזרבה5091

חוזריס9ר0יס5691 קאינס
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( שקלים באלפי .) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

ויז?7 והיזיייי וון 468,000%16,700חקלא

חיייה01?7 1,362,600התימנית

722,160יןיוא7202

וייזניר7203 אזווייוז נ>9/\ייס
. ויה עוז יזקומי< 77,000לקוק

וניקוז7204 00?,70ריס
ואחראי7205 610,400קרנןט
יס7206 חי י 0"י,154בו\ל

החקלאות7207 נווזרד 59,40016,700ה8ק/\ויז

129,060כייי7210

ו'וזר7212 9אינו 9רק

7218

01

ז10 להתיקרוח רזרגה

חד5>ה התימנית
00?,?ו5

1,362,600

סייס/*"?;0,400??הגילן0301

הירדץ0501 370,000457,200נקעת

וו>0701 ומוסרו\, יהודה
ו ■ו\גיו ף60.??543,6007

וסיני0901 ר9יח 9תחת
/\זה וו>ו/\ף קלויף ומ ג

חדמיס1501 לי*וביס 0<וע

ורנוח1601 ווו קחיף 81 *
חניון 64,600?10,600?הר

160,??7יצוא02

להמק"ות והלואות מ/1נקילז

160,??7ליגוא

ו*0302 י)! 396,360455,400וו91י

הפרחיס0402 נ>י¥*ת

יגוא0702 9מרותי 0,0001 י,יל' '*0

ויי1102 וריק מימ 70.1.30?35,800?מאגרי
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1982( שקלים באלפי )

שעיר:

חקיאוי!72

מותניתה1צאה הו*אה
בהכנסה

להתחייב אדסהרשאה כח שיא

(ייגוו03 אזווייס נו1/9יי0
^וזודה מקימי) 27,000י8וק

היוואויז0303 אזורייס 27,00031,050מפעייק

וניקוז04 70,200מייו

ווייוז0704. אז ניקיז 46,80046,800ס9¥יי

מקימייס1104 ניקיז 27,40026,910מ9^לי

1304

05

חיזר י זואינ. 9ר0

יא8ר0י 610,400קרנית

נילז0305 לי1ו מרוכז 70,20079,200ניהול

לחקלאויז0505 ו/\ וזי 00?,57,20097קרו

מיוחד0705 לקיפול 200,000קרו

4,000734.000י?קונדר!זיה0905

חייס*0 154,980נ0לי

חייס רטלי
■.■.....■

14*,6?0

מר/\הה8י1ה9וה0306 8,1008,100רקיייח

זנ/ו"וי0506 בחוזתית 0161,670*140,5ה9ק/\וח

דיג
.י

6,300

1106
07

די*

החקלאות מירד ה9ק/1ית

*,300
59,40016,700

7,245

היויוו0107 ביחידות ח60,י"000,*14,000ה8קו1ות
המחקר0207 במינהל 14,0007ה9קו\ות ,?0025,600

י>ך0307 ית לב הממרד י ,מבנ 90?,1ז26,0001,500

רכ04071 4005,400,>*הלוואות
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( שקלים באלפי נ 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה . הוצאה
נהננסה

חקלאות

סעיף.

72

33,660

575,זז

28,300

?ן ,400

5,400

192,600

195,048

129,060

51,660

?*,800

??,"00
4,?ז 00

5,400

337,200

י 51,400

00*.ח1<1

כללי 10
^ . . "

קלט 8מורו0 פתוח 10 05

לרג1 הלוו0ויז 10 07

ההר י09וח טיוודה 10 09

חוזר ו 08>נ 9ר0 ח1 10

חקלאי נויכוו 10 11

והדרכה מחקר ליתוח *\נודה 10 13

ארו1 קווח ו1כנו\ יןנוא 10 14

חוזר מאינו פיק 1?

חוזר 8אינו פרס 1? 01

101 להחיקרוי! רזרבה 18

ז10 להתיקרוי! רזרבה 18 01
ווז התי8ב

ז10 להחיקרויז רזרבה 18 .02
ייזוח 0
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאה הוצאה
ננקה בה

להתח"נ אדםהרשאה נח ש'א

מיה73 .0001,450מ9/\י>

ננאחנות7301 .015?1020216.1>3/\יי0

אזוריים?730 נ>9ו\ליס .025*10306)\יוק

קויי'יס7303 ,6*650£ניגוי

ו'>1וס7304 ני*ול *לו9ינוח

גזייז7305 מקורות .5002.0009פסוח

יזייחיס7306 מי וניגוי היז3לה

אספקה7307 ואיכויי ."י00?.50"100גויףור

רויי"730ו ,ו0.0001"500ו1ננון
ונסיוגויז7309 .56040חחקריס

יוז7310 מויזנ ,58,00080?00?הוגאות

ינגנ7311 נוי0 אסקקיז
ממה"יס 9רויק^1

7314
01

ח ו י יקיו להח זרבה ר

מי1ו מ*אבי ניתוח

440
100

16?.
?4,*004",

בנאג'נויז01 ,5י0?1.*1?0?0מ9ו\יים

הירדן0101 015ק004.1?מי/\ל .י300.

ויז י י ז האח
.."..=■

??0
". ■

?11.
". =,

ה1וי\0201 רמת  .5.95013*0?1האחזויןף

הירדן0301 30016,1נק/\ת .'<0ח

וייומרון0401 יהודה .'*0001.""500האחזויות

סיני0501 .0020.4005ייאיזור

אזורייני?0 ף5ו1ייץ ,25יו*6,?034*0ב)\יוח

איזוריי01020 1/10יי1ז ל/\יוו1
ז ,ז5<5014,700*,40131ז)!3ו

דרוס02?0 מ03לי0אזיר .00.62*.0יי,040130ר/71וי)

#1650000*550יל^רבה0302

מיזיה0402 ךספ^לי המתתקות

וו1ולו1י)0602 ו'זיחי נ>1 מנ^י
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_( שקלים באלפי נ 1982

סעיף

המים73 מ9ק

מותניתהוצאה ה1צאה
בהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

קולחים03 650286,ני*ול

הקי8ון0103 250.ת8ל1ת

". .

91?5,650

ארזים0203 ןןמק קולח*

זן0303 >ו9 קולחי 5!י400195,ה19ת .100

וס04 ואג ניגוי ונות 909

1אג010401 1.י)נ1י 111.11909

נוי050 מקורות 50029,000,י9ח1ח

ח30014,0002,70,קידוחים0105

המסר0205 להגברת 0015,0002.600?,09ולוח

מייוזיס06 מי וניוגול הת9לה

מליחים0106 מי וניונוי הוז9יה

מ)\רכת07 לאמינות 1/9,160ולות
■ ". י"

18130,?00

א90קה07 ואיכות 00?,1005019,.י9ור

מל"ח0107 9,000114,800עולות
ו8י9ורים0207 5001415,60013,500,חידו0יס

זיהום0307 600.243,600,מניעה

נולל08 5009011,000,תכנון

ת.ה.ל0108 ו\"י בולל 5009011,000,חננוו

ונסיונות09 56040,מחקרים

(םו"9)0209 ו9תוח מחקר

** . * ~

,86029

ועגיס0309 5003,י

המים0409 לפתוח 2007,האגד
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{ שלןליט באלפי ) 982ג
אדם נח ש'א להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה הוצאה

נהננסה
המיס מ9ק

סעיף

73

80,000

?0,000

00י,0י

*20,740

00י,יי?2

1,000

1,300

?56,000

0י"?,30

157,440

1^?,440

מותנות הוונאוח 10

ויז מיתנ ות רוגא 10

מ9ור0 יזכגוו הוגאות 10 01

ן מימי הוז"ווו 10 0?

ו9קוח כלייוו! הוונאוח 10 03

ניג1ו1 קידוס מימוו 10 06
ב)5ו/\ קידוח סימוו

לנגנ מיס אססקת 11
מ8ה"גס 9רויק0

י1ו\51ה ל8יוח מייז אס9קח 11 01

גה"י למחנות יזיס אס9קי! 11 02

8וניס *ה"לאזוריס מחנות 11 03

1>9ה"01 ו ו 1דכ 11 04

בסיני מתקניס פרוק 11 06

0 להוזיקרויוח רזרבה 14

להתיקרויות רזרבה 14 01

159



^ שקלים באלפי ) 982נ
מותניתהוצאה הוצאה

בהננסה
להתחייב הרשאה

1

אדם נח ש'א

אנרגיה.75 מקוידח 0,000.1*0,?ניתווז ,043,000

הוזזווי7501 טיכו! מ 9549,000558,000יחוח

נ750209 חי9ווי 95,000?נ>*\ין
דןק7503 והולכתי אחסיו

נ750489 וזיקוק 09180,000רורימיה

ופתוח7505 05,40090,000?מחקר

מרכזיים7506 9540,000רויק0יס

ונודיניוח7507 \ 00*,12חגנו

750*1 הפחם מקק 936,000400,000וווח

אנרגיהי751 י*93ימור ,000
7520

01

י יהוזיקרויות רזרבה
הח8מל מ/\רכח 9יחוח

206,000

549,00055*,000

לה0ק/\ות ממלים מינווו
חוומל 441,000חברת

■ . ■ ■

000,"5ז

מ.ד.0101 הכח 000286,000,>י?2תחנת

בא8קלוץ1ח02 הכח 01,00034,000תחניז

במ/\רכת1001 שונות ה8ק/*ות
יהייצור 31,000

והחלוקה1101 המסירה 07.000?.135,000מ/\רכת

.
המדינה ה8ק/ץוח
הי/\ילת 108,000נ9יחזח

וווןינית001? כח 000,?7י1,000*תחנת
ומזנקים101? הלואויז

החוזמל רזית 0,000?ל9י0וח

מונות01?2 7,0007,000המקוות

נויק02 ומי חי9 295,000מ1רץ

נ9ק0102 בקידוחי 295,000750,000המק/\ות

1יאו9יזיוח0202 אבודות
גיאולוגיים וסקרים
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( שקלים באלפי נ 1982

סעיף:

אנרגיה75 מקורות פתויי

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב הרשאה
ו

אדם נח שיא

דיק03 והולכת איוקון

ותווקר?ו\י 0יי> אחסוץ

וןתקוק)\י0103 דאי'סוו ניסוייס

ווייי0203 אח0ו\

חירולי0303 ישעה מ8ק

נ0409 וזיקוק 09180,000רונימיה

ינ9ס זיקוק 180,000נחי

כויר0104 להגדלת ה0ק^ות
האווילו ומיתקו זיקוק

0204

05

האתילז מט?\ נהו0י המתתי
ו5תוח מחקר

0.000"י
20'<,40090,000

לקימור ופיתוח מחקר
דלק ותחליפי 10רגיה

" . . * . . "

59,700

* . " . . ~

8מ058?0 אנרגית

.".*.*

4,7005 ,600
תחליפייס0305 4,300?15,600דלקיס
מוניס0405 ופרויקטים 41,40068,800מחקדיס

האימה מוו1י 91,700מינהל

האדנוה0505 מד/1י 91,700מינהל 115,400
למחקר הלאומית המו/\גה

54,00090,000ופיתוח

למחקר0705 הלאומית המועונה
. 54,00090,00063,000ופיתוח

מוווייוז06 540,000?רוי?0יס

הימיס0106 144,000160,000ת^לת

קיו*0206 ואגמי 47,000?16,000?גרינויי
0סן0306 1990,000109,000לי

המ9ותפת0406 התכנית
יס מי 90,00090,000להמתקת
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^ שלולים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתדו"נ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה
בהכנסה

סעיף:

אנרגיה מקורות קתות 75

6.00£י

144.000

13,400

?0,700
15,300

15".300

400,000

0,000י<4

1?,600

12,600

36,000

36,000

36,000
. * ~ . . ""

18,000

9.^00

8.100

206,000

6,000םק

ויז וי'ד>נ> ז ו חכנ 07

ומדיניויז ו ו חכנ 07 1י'

היחס מ9ק דוווח 00

הלאומית החברה 08 01
1ו\'מ 9חס לאספקת

פחס יינו/ו 0* 0?

אנרגיה מימור 11

שונות פסולות 11 01

באנרגיה ייזזכוו חמריויים 11 0?

הדגמה ומתקני 9)\ולויז 11 ן0

להתיקרויוח רזרךה י ?0

להתיקרויות רזרבה ?0 01

162



( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

8,400^<?,??*,000תטמיה76

הוזטמיה7601 007?9י1ז1ח

ח^ק>יזי?760 ופיתוח 400,ק0004מחקר

7604

01

היגוא וויווו

הח^9יה ח ו יון 9

000

?00

,7י
,034,7

16,000

ות המק<1 4006ו\ידוו

יחוסדו"ז0101 והיוואויז ולמקלות

* . =

.?004,10ח0004

גחךרות0201 והיואויז המקוות
הת/\0יר ,*0000001לפתוח

וד0501 ל/ןד חוק י לפ מ^נקיח
ץ ו ה י)7חיי,000הקק>\ות 00.

יז)\9יה0401 למפעלי 400400י1/\נקי1ז

"פולה0501 0007,000חדיראן
נאזורי הקלייה פיתוח

וח יח 9700461,

גאיזורי01?י0 יז/\8יה מבני
יוזוח 9

= . *

?00

= . = .

חיו?,97

ת/\9יה0901 איזויי פיתוח
ח פית ךאיזירי ז?00028חדמיח *000?**,

לירוייליס1001 הכלבליי! ,*007י,50076החברה

לת/\מיה 800הלואות
= . ■

4*,

חוזרל1^5ייה01ף1 להוץ ,*4ח0ק,00046הלואוח

למפטלי יוה ו\ונו כסוי
.**100ת/\מיה

הלואויז2001 ו\ל שונויות כיסויי
ח/\מיה 01"1למפ/>לי יי0ח ♦

יקרויות להח .00797?רזרבה

?1. להתיקרויויז01 ,0077?,7>0075?רזרבה
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( שקלים נאלפי ) 1982

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מ1תנית הוצאה

תו\<יר

סעיף:

76

1,000,000
46,400

5,000ז

600%

11 000,!י

53,800

42,400

4?,400

6,000

1,400

35,000

0סי).16

1 6,000

16,000

950,000
" . . " . . "

*5,1 ,400
■......

806,400

45,000

3,600

ת/81ייזי ופיתוח מחקר 02

וניחוח למחקר מוונליס
חווויתי

ו1ט9ייזי ו9יחוח למחקר קרן 02 01

לאומיים 9רויק0י0 02 02

תמורה קר\ 02 03

יגלוני וק/1נ.קיס ה9ק/1וק
ליז^שיה ו9ייותיס מחקר

3,600

95,000

95,000

37,5(00

37,"00

00י,37

למכוני ומ)\נ5ייו ה*קו\וי] 02 04
לת/\8יה ויירויזיס מחקר

להדמיות לקריות מ^גקיס
מד^ /\תירות

יחטוזיוח לקריוין מ^נקייי 02 08
מד<\ חתירות

להחיקרויוי! וזונה

להוזיקרויות רזרבי; 0? 10

וא ה>> ו\יווי 04

לחךרווז והמק)\ויז הלואווז
יס יויואנ ו יונוא

לחררוח והייק/\ויז הלואות 04 01
וי*ואניס יונוא
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( שקלים באל0י ) 1982

אד0 נח ש>א להתח"ב הרשאה לחתנזת הוצאה
נהננסה

סע>\'.

162,000

1,*67,000

181,000

1,810,000 קיייווז 78

162,000

1,467,000
181,000

162*000

162.000
1,467,000

ח9וזית 9מ1ח 7801

ו3ר1יק0י0 מיינות 9ח1ח 7802

להתיקי1יות יזרבו! 7803

11*1110 9קוח 01

תיחיוז נ9תוח הגוקעות 01 01

91יויק0י0 י'יונות 9חוח 02

1,467,000

181,000

181,000

ו9רויק0י0 יסי1נות 0*וו> 02 01
אחרי0 נלכי>י0

יהתיקרו>ומ רזרבה 05

יהתיקרויות יזרךה 05 01
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[ שקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהננסה

11*600

130,000

100,000

*,000
17,000

6,000

202,600

51,000

8?,000

6,000

2,*00

1,600

50,000

?0,000
15,000
177,000

1*9,750

149,750

772 ,000

149,750

109,750

26,750

75,000

18,000

30,000

40,000
.....■
40,000

696,600

5,600
53,400

38,400
696,600

310,000
"."....

11,600

120,000

6,000

15,000

6,000

120,400

31,000

78,000

42,000

6,000

1?,400
1,600

התחבורה 9>חוח 79

יבקתית החבורה 7910

ימ>יו תחבורה 7915

תחבורתיים כלל 9רותיס 7925

מחבורה ל9תוח רזרבה 7926
י81תיו1 תחבורה 10

נרכנה ה*קעוח

קיימות מסילות י9ור ■

תחנות והקמת יקום ■

חלץ מסילת

פחם מסילת בניית

חי0ות מסילות תכנון

ו8ילוב ח>מל,אתות אבודות
ומתקנים מבנים

ועבודות ויוד יבי>0
יקוס .

נח9ג9יס בפיחות מתקני
הרכבת ל9תוח רזרבה

רסיחות בתחתית היקוות

16,000
300,600

32,000

30,000

12,000

226,600
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בקיחותייס גרויקקיס

ו1נו*ה וםקרי מוקדם תכנון

ויד" מחקיי0 תכנון

אחרות הוקווות

רזרבה
בכביקיס ה0קע1ח

0110

0210

0310

0410

0510

0710

0910

1110

1310
1410

10 15

10 16

10 17

10 18

10 19

ירו*לי0 10 23

חיפה 10 24

אחרות וירים 10 25

תלאביב 10 27

9יי' 10 41



( שקלים באלפי ) 1982

אוס נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית ה1זגאה
בהכנסה

תחבורה

קעיף:

79

?(,400

*,*00

?,500
?5,906
1,000

5,100

4,000

3*,400

000,י!

8,000
5,600

ז ,600
".".*

600,ז
33,400

33,400

?,400

?8,000
1 ,000

?,000
38,400
. . ~ . . *

38,400
.=..."

38,400

בתחבורה אחרות ה*ק0ות
וז י 81מ י

נהיגה ביר1ח> ה8?¥יוז 10 51
ירכג

ימית וזהבויה 15

ימ>ח תחבורה

ימאיגז הי8רי1 15 01

חחנוויוייל כיל ■רווזיס ?5

נילי1תבורתיי0 ר1חיס ■

המ0א1יוייגיה 9יחוח 25 01

ומחקריס תכנוו ?5 05

יייסחיו במי"יו ה8קעות י2 07

99"ח 25 09

ומח8ונ ו מיכו 2511
וזחוורה י9קוח רזרנר, 26

החוורה י19!וח רזרבה

תחבורה י9תוח רזרבה 26 01
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שקלים) באלפי נ 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

כגיקיס80 687.000120,000נימוח

וג8ייס8001 500.060כבימיס

10ווי8004 בסימון עבודות
חוץ וגורמי 20,000מנז8יה

והנקעוה8006 71,280חיגנון

מרץ8007 תקומות

מחובקת8008 יא 115,660רזרבה

גורמי8010 בסימון 9רויק0י0
מ/1")ג וב9>קוח 100,000חוץ

וגמריס01 500,060לניו>0

ואזורי>0 רא9יי0 599,800כ1י8ים

0101/7 וב*ו9 ומרכז 167,600211,000כ1י8יס

9>"ח0201

בגייי0301 163,800222,000ג1*#יס

ובנגב0401 בדרוח 2.000!'68,400נני9יס

1נני<י0 >י9ה נביוי
100,260אז1ייי0

ובנינים6601 גי9ה בבין*
100,260111.400אזורייס

מ9רדי04 במימון מנודות
חוץ וגורמי 20,000ממולה

ט9רדי במימון עבודות
חוץ וגורמי 20.000ממ8יה

מ8רדי0104 במימון עבודות
חוץ וגורמי 20,000ממ0יה

והפקעות06 71,280םיננון

והפק/וות 71,280תיננון

והפקעות0106 71,28079,200מיכנון
מרץ07 00וםו0

00וםוח.מרץ0107
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( 8קלים גאל8י ) 1982

להתח"ב הוטאה מותנית הוצאה
נהננסה

סעיף:

נ1י8יס 80

40,000

115,660

115,660

100*000

100,000

מחולקת יא רזרבה 08

םחויקת יא רזרבה 08 01

יכבי8*0 רזרבה 08 03
ס8רו9וי*0ני0

*ורמי במימון 9ידיק0י0 10
מ)1"י וב9י?וח חוץ

גורמי במימון 9יויק0י0 10 01
מע"צ וב9יקוח חוץ
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( קקלי0 באלפי ) 1982

אדם כח שיא להתחייב הדשאה מותנית הוגאה
בהננסה

סעיף.

?.400.000

2,400,000

?,400,000

2,400,000

היז?8ורת מ9)\לי ניחוח 81

ימ9רד המדינה הלוואות 8101
התק9ורת

למ*רד המדינה הלוואות 01
התקמירת

למ*רד המדינה הלוואות 01 01
החקנורת
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( קקלים באל0> ) 1982

מותניתהוצאהסעיף; להתח"נהוצאה אדםהרשאה כח שיא
בהכנסה

קונים83 533,000מ9<1ליס

הממ8יה8301 1מ9¥יי 32,000ה8?*1ות

גינווייס8302 1ס9/\ייס 8,800ה8ק*1ויז

מונות8304 92,200*המקוות

הממייה.01 במ9¥יי 32,000ה8?¥1יז

רזרבה0101 המסייוזי 000,*המד9י0

ו?1ידוו0601 ר9ות

*י1וריות1001 עבודות 0,000?14,000מחיקח

המדידות1101 12,00018,000מחיקת

8י1501 המינוץ >ווידות
חוזרימ 8אינס 9רסיט

הממ0יתי1601 הםד9י0 ה0ק^וח

וניבורייס02 במ9עיי0 8,800ה9ק**ות

יאומייס0102 8,800גניס

"קרתא"0202 חברת

>ונוח04 492,200הנקבות

מניות0104 163,200וליוו!

חשבונות0204 ינהוי 2,000מכונים

וה9ק0וין0304 נכסיס וני1יו
ל0"י היהודית 256,000מהסוכנות

יבניו0404 החסכון מ9^י

71,000רזרבה0504
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( שקלים באלפי נ 1982

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

66,000,000

66*000*000
66,000,000

66,000,000

חונות 0*יו0 84

חונות 00י1ם 8401
חובוח הקיום 01

חובות ת>יוס 01 01
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית ה1*אה הוצאה
נהננקה

88,000

88,000
88,000

88,000

וזקגיבי חוזר הון 85

וזץגיבי חוזר הוו 8501

ווקונ>בי חוזי חוץ 01

וו?*יבי חוזר הון 01 01

חיזרת 0א>נה תכנית 01 03
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שנית תוספת
עסקייים מפעלים
שקלים) (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
ב להתחיי

הכנסה
הוצאה שניה תוספת ריכוי

46,691,065
הכנסות  ראשון חלק

העסקיים המפעלים

,646האוצרמפעלי89 373
ןמפעלי90 ,9שיכו 694, 000
ן91 ו ןהמכ ו העבודהלפרי

,143והייצור 622
921 ,32הוראהלאמצעיתמכו 620
,961ישראלרכבת93 000
י95 וחדרהנמל ,53פו 900
,20התקשורתמשרד96 434, 700
נ97 ו הסחרחשב ,9יםהממשלתיות 724, 650
,5ישראלמקרקעימינחל98 000, 000

הוצאות  י שנ חלק

העסקייםהמפעל ,691ים 06546," 48415

,646האוצרמפעלי89 373657
ןמפעלי90 ,694שיכו 0009,00014, 375,
ן91 ו ןהמכ ו והילפרי ,143יצורהעבודה 822216
ן92 ו לאמצעיהמכ ראה. ,32הו 62054
,961ישראלרכבת73 060, 6871

י95 פונמל ■53, 9003
,434התקשורתמשרד96 70020,, 33612
נ97 ו הסתרחשב ת יםו ,724הממשלתי 6509,0005, 584,
הל98 נ ,000ישראלמקרקעימי 0005,000105,531
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( סקליט באלפי ) 1982

מותניתהוצאהס'ג>ף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הא1זנר מ9רד מנוויי 89646,373657

(418) הנונ'פיתי המד9יק 8901401,000341

1ז9יד> ימייו^ יזמרנז 8902245,373316
(418) המ1ו6לו1י המד9>0 01401,000341

1.יהוי
■".". ~

(9) חונזייח טרותיס 01 017

(99) אנויניווז 01 0249

ו\יץ יד1ר> דפ01 53,900145גייז
*ק ■

י8ירוי1 היזנא1ת 01 0347,150145

שקי9ית הוגאויז 01 046,750

כילי דפ1ק 9,950?בית
. * ■ 3 . *

98
, .

( 1?6 ) יקירויז היונאות 01 0533,500. 9?

עקיפות הוגאוח 01 066,450
ימיה 0197 1,7103בית

■

י8ירוי1 הוזנאוח 01 071.370

/1קי9וו1 הוונאות 01 08340

חוץ /\נוליח
.*.". = . =.=■

123,550

י9יר1ס הוגאות 01 09105,300

)\קי9ו1 הוגאוח . 01 101*,250
ומיז0ני" אס9קה 88,600רוחי

■ . * . 
39
. .

(17) י9ירוי1 הו*אויו 01 116,49039

בקיפוח הוגאוו! 0112?,110

מלאי וזנו"וז
". = . = . = .=.

131.070
..■<."..

למח0ני0 קניות י0 13131,070
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£ שקלים באלפי נ .1982

סעיף:

האוגר ס9*1לי 89

מותניתהוצאה הוונאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרעואה נח שיא

מיוחד>ס 8042,220>"11וימ

המדינה לאוגר. ויגית 01 14.

9ח0 ת8יומי 01 15

9>חוח בתקציב ה9ח0 01 163,000

רזרבה 01 17
. מ>רזי ימיגו\ המרכז 02

39,220
245,373316

י (30) ומסה נהוי

".."* . . "*

30,2 68
   ■_ .

. * .

26

(10) מונז"ס >רוו!יס 02 014.514
.
8

(20) אמרכיומ 02 02
(159.5) יס 8רוח י8כ0

25"754
60,229

1

18
135

(16.5) נהוי 02 03
אד0 כח היחידה י!9עוי 02 04,

6.858
40,768

.

.15
20י

ולגרות לקלק הו*א11ו 02 05
ת"אי9ו(69.5) 9רו0 לינת

"12,603
26,67259

(7) נהוי 02 07
הייזידהכיזאדס תפעול 02 08

4.082
19,046

5
54

ולמרות לקל0 הוצאות 02 09
מרכזיות ס9ו\ול הוגאות 02 10

3,544
. , 

(65) >י0ות 21,674נתוח
< * ■

56
^ .

ניהול 02 11

. . .

1,322

(59) 8י0ות מנתחי 02 1220.35252

מרכזיות ת9ו\ול הוגאות 02 13

סח>ביס 91.480מרבז
■ ■ ■

ס*

(10) נהול 02 14

. . ■ .

3.180

היחידהכיזאד0 ת9*1ול 02 ?3י150,662

הםחננ ת9עול הונאות 02 1679,638

(3) מרכזיית 8רוחי0 02 18

מיוחדים 15,050ת8לומי0

המדינה לאוזר רךית 02 192,300

פחת 02 2012,750
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1982( שקלים באלפי נ

מותניתהוצאהקע'ח הוצאה
בהננסה

להתח"ג אדםהושאה נח שיא

הא1)נרהננסייז89 מ8רד 46*80373ו1יי

הממילחיהכנסות8972 ,01*000,המד9י0
/

הכנסות8973
מירדי

למינון הםיגז
,573

הממיליויהכנסות72 ,01*000המדפיס

000והכנסותהפחחוח
. . "

*01,
. * ■ ■

מס8לההכנסות0172 ,750300ממירדי

יזוץהכנסויו0272 ,250100מגורמי

(000תמחיר 401,
"...*".■.. = .

ו>רותי0.מכירת0372 >0000חורות *01,

000היחידותזיכוי
*. . ■

401,
■ . ■ .

י04.72 הממשלהזינו ד9ו0 ,000120נווי

י0572 חוץזינו ,000140אבודות

א90קהזיכוי0672 ,00010>ר1תי

ימיגיאות0772 ,000123סהמחסנ

0872
73

לד9וס
הכנסות
מסרדי

למיכון המרכז
573245,

יס 8רו0 ל8כח ,5*3731זכוי
= . = .

יס0173 9רויז ל8כיו ,5*731יזכוי

יו"א 8רוו! ל*כח 000זכוי
" . ■

60,

ת"א0273 סרוח לסכח ,00040זכוי

תמחיר
.... .

373
..■

ו ?45,
■ . ■ .

(373תמחיר0373 245,

הסירוחתקנולי ,45?373ל8גות

הסירתתקנולי0473 לסכות

.

373

. .

?45,

למזומניםהכנסות0573 התאמה
י
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף; הוצאה
בהכנסה

ילהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

קיכוגהודאות90 000*694*9מ9*ולי

000*1982698תכניות9061

1981602,500תכניות9062

כ9ריתתכניות9063 בניה 198060,000
90691979 וכולל *וד תכניות

כ9יית 7,500בניה
9*וול\ת9071

תכניות
ו9יתו!ז בגיר

1982,131,0002

ארגיותתכניות9072 1981,394,7001

ארגיותמכנית9073 1980,901,3001

/ןירונית9078 00.000?בנ.יה

ארוניתכניות9079 1979,014,0001

1982100,000תכניות9081

1981מוסדות9082  200,000גיבור

1980מוסדות9083  100,000ןניבור

גיבורתכנית9089 מוסדות 197915,000

000*650נוימו\י91982*וולות9091.

91981עולות9092  620,000מימון
ב9רית61 368,0001,בניה

1982698,000תכניות61

000*575חד8יסיסובים

9ו1ולות1161
בגליל

ו9יתןח 1ניה
הגולן 000*130,000610וברמת

9עולות1261
ביהודה
ו1ק/1ת

ו9יתוח בניה
"ומרון ,

00,000**320,0001הירדץ

9ו\ולות1361
בנגב,

ו9יתוח בניה
ק0יף  וגו* 95,000440,000ערבה

חינו15611 מו0דו0 בניית
30,000בהתייצבות

*

150,000
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( 8קלים כאלפי ) 1982

סעיף.

8כו\90 מ9¥לי
מותניתהוצאה הוזגאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח קוזא

ק8ני0 וי*1ני5 873.000ו8ביוז

דיור2161 יו'ידיק 130 בנייק
במו8ביס ומיקלו8 000*35,000200ת8תית

דיור2261 יחידות 40 בניית
?0ני0 בי8ובים 000*15,00060ות8תית

ומוסדות2361 פיתוי' ח9ו1יח,
1י18ביס 1סי8ני0 וניגוי

23,00080,000
13,000?יגו1י0

."."..

ו81תית3161 , גניה ה9יסות
ךקינוגיס 3,0008,000ו9ימוח

הא*ו<3261 עב1י בניה
החיקבותי 0,000י000*10לחינ11

וונירקקיס 27,000דרוזים

י8נינ1ח4161 91ית1ח ח8תית
דרוזים ני1ו1ימ חד18מ

0,000?17,000>ירק0י0

וגינוי4261 <זי1ו1 מו0ד1ת
וונירקסים דרוזים 20,00080,000ני8וגי0

קונות
..."

10,000
.....■

איבה5561 נזקי 10,00010,000חיקוו
621981 602,500תכניות

חדקים ישובים
=.=.=.".".י.

465,100
"."...

יוז"ל0162 230 בנית
אירוניים 120.000,40,100גי8וביס

יח"ד0262 50 בניית
קהילתיים 5,000ני9ובי0

מגר9י03620 ו9יקויז .80ו!יו!
עגמיח 50,00030,000לבניה

יח"ד0462 150 בניית
כ9רייס 50,00050,000בי8ובי0

וניתוח0562 נניה,חמתיח 15,000ה9למת

ביזווביס0662 יח"ד 150 בניית
חד8י0 60,00055,000לגויי)

בהתי8בות0762 חינוד 40,00020,000מיבני
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( קקל*0 באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: ה1צאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

ן 130 0נ9לי 90

19ה בית90ר בניית 62 0810,1005,000
.ומיון זיני בניית 62 0915,00015,000

הגוין בימוו בנית 62 11100,00045*000

םו*ביס
.".■."

(3,000
."...■

ת8תית יח"ד 150 בניית 62 20
בםווובים 5,000?1,000*ומ*קי8יס

גבוי, מו0דות בניית 62 21
בםו>בימ וניתוח 18זיח 02.000

1,400*7יבו*יס
.".■.■

קודמות מ0ני0 בניה ה8ימח 62 26
1,000ב?יבו*יס

האגף *1בוי בניה 62 27
התי18וו1י 30,000יחינוץ
ב0חון תדרי הקמת 62 28

10,000בקיבוגיס

(81) גזי כבי9 תיקון 62 29*00*00

וונייקקיס 2,000*דרוזיס

בי9ובי0 בניה 62 30
1>ירק0יוז דיוזיס 2,000בייוביס

0ינו1 מוסדות בנית 62 31*0,00015,000

קטניס 10,000יווני)
...."

ומיקיקימ יח"ד *0 בניית 62 *0
ק8ני0 5,00010,000בייוביס

ומוסדות ניתוח חיתית, 62 *1
5,000גיבוי

מונות
"."."

1,000
"...■

איבה ניזקי תיקון 62 501,000
כ9יית בניה 1980 תבניות 6360,000

ב9יית בניה 19.80 תבניות 65 0160,000

חוזייס ואיננ 9י0י0 63 03

180



( סקליס באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

סעיף;

8גון מנעי* 90

340,000

1.300,000
25 4 ,000

3.600,000

320,000

1,040,000

290,000

10,000
10,000

500,000

600,000

7,500

7,500

6,641,000

2,131,000

100,000

350,000

110,000

28*,000

140,000

53,000

10,000

10,000
450,000

600,000

1979 וכויי <וד מכניות 69
כ9רי!ו בניה

1979 וגויי *יד תכניות 69 02
כפיית בניה

י'וזריס .אינט 9ר0יס 69 03
ו9ימוח בניה 9ו4ויות 71

ארניות

ו9יתוח בניר 9ו1ויןת 71
1982 תכניות

9י ו9יקוס בניה
דיור יחידות 300

דיור יחידות 1000 יכי9ת

מכונות 8יקו0

יחידות ירכי9ת התחיבות
9י8י מסקקוי דיור

בניהי ימקרות 9נוייס
מו"ו 9תוח

ות*תית 9יתוח 09ויות
בדוויס בריכוז

01חוץי חדרי בניית
אילה ניזקי תיקוו

ינניה מע"מ ת9יומי

פתוח תקוייב ה9תת9ות
יגיל בי!קגי1

71 10

171ו

1271

2571

ז307

4071

5071

5271

5671

6071

6571
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( סקליס באלפי ) 1982

להתדו"נ הרשאה מותנית הוצאה סעיף

8כו\ מ9ו1לי 90

100.000

3*0,000

35,000

260,000

45,000

12,500

1,394,700

 60,000

10,000

500.000

130,000

9,000
562,500

200

100

110,000

100

1?,500

100

100

100

ארגיות 1981 תכניות י 72

320 8י ו0יקו0 גניה
(1*0 1 (הקםנה יח"ד

חנויות יח"ד *0 בניית
ב8כונת זניבור ומוסדות

הסוכנות )1בור ק8מוו
היהודית

3,500 לרכי*ת התחייבות
9י9י מסקקור דיור יחידות

יח"ד 650 רכי8ת
(50 ב (הקמנה

מכונות ■יקום

מי*8 פיתוח

בניה ימקרות 9ינויי0

קרק/\ויז ו1בור ח1ויו0
ימ.ינהי ה^ברה
יזואי יזקרק/1י

וחקתיח בניה 9)4ויות
בדווים בריכוזי

איבה 09ולות נזקי חקוג

בסחוץ חדרי בניית

0יתוח תקציב ה8תת9ות
יל דג בתקוניב

לבניה קע"מ ק1יומי

בבניה 9רויקקיס סגירת

72 10

72 11

72 15

72 10

72 25

72 35

72 38

72 39

72 *5

4872

4972

5072

5572

.<*72

182



( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא
נהננסה

0ניו90 מ0)\יי

ארציות73 19*0 3001,901,תכנית

דיור1073 יחידות 433 00010050,000,בניית
מחברת1273 ית"ד 500 הזמנת

/ן"י ויבנו ונימוח כוז ■
"סיקו" 1,000חברת

יחידות1573 5500 הזמנת
9ר0י מ0ק8ור דיור
1981 ב>נת 5001,735645,000,■יסומנו

דיור1873 יחידות 350 רביית
8יה ומיד 0001,חד8ות

מכונות2573 ז200,■יקוס

מר357390 9,0005045,000יחוח

בניה3873 ימסרוי! 200פינויים

?רק/\ות3973 /\בור ת9יוס
מקרקעי ימנהי ה^ברה

100י*ראל

ותקתית4573 בניה 9^ו.לות
בדוויס י000,בריכוזי 10

ופיתוח4873 בניה 9<4ויות
ימיעוקימ

איבהג507 פסולות נזקי 100תיקון

9רוייק0יס5573 סגירת
קודמות 100■ניט

מח.י.73*5 נכסי יתרת 100רכי9ת

עירונית78 000200,בניה

01781978 וכויי /\ד 000200,תכניות

חוזריס0378 8אינס 9ר0י0
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( שקלים באלפי ) 1982

*גו\90 מ3עלי

מותניתהוונאה הוצאה
בהכנסה

אוסהדשאהלהתח"נ נח שיא

*ווי79 1979 01 1,014,000וזכני

וייי1079 יחידות 5910 400,000בנית
בניה2079 נעולות

בדווים 3,000בריכוז
עבור2579 רכיקה התחיבות

0*מא סהבי יח"ד 5000100

יח"ד2679 2000 הזמנת
סיקו 200מחבי

דיור6079 יחידות 950 100רכיסת

במסגרת8079 בניה
סכונות יקום ., 100

30נון8179 בהזגאומ ה9חח9זזו

>ונו82790 100נעולות

איבה8379 נז?י 200תי?ו\

ייו"ד8479 3070 בנית הזמנת
§ר0י סס?8ור

1980 ב 000350,000*600.ימומנו
90791979 מראו 0111910,000'

בניה9179 למפרות 9100ינויי0

קרקעות9379 עבור 0100*יוס
1יבורוק 415,000מוסדות

811982 100,000תכניות

חיניו1081 מוסדות 000360,000*100בניית

821981  גיבור 200,000מוסדות

חינו10821 מוסדות בניית 199,000248,000
במעלה1182 ביתכנסת בנית

1,0002,000אדומים
831980  גיבוי 000*100מוסדות

ווינוד1083 מוסדות 06055,000*99בנית

גיבור1583 מוסדות בניית
ונים ■1,0005,000

חוזרים1683 שאינם פרקים
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( מקללם באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה קע'ף;

סבון מנעלי 90

1*0,000

15,000 גיבור מוסדות 1*79 מגניו! 89

.14,000
1,000

1,270,000

650,000

400,000
250,000
620,000

620,000

יזיניד מוסדית בנייוו 89 70

*ו1י0 *יגור מוסדות 89 71
מימון 9ו1ויות 91

1982 מימון גוויות 91

במעבר קביניס חשבונות 91 08

יהוויקרויוק רזרבה 91 32

1981  מימון 9ווויות 92

יהמיקרויווז רזרבה 92 32

חוזרימ .אינס 9ר$י0 92 39
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהכנקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

><נ1\90 01190 9,694.000הכנסות

90611982 805,500תכניות

90621981 78,200תבניות

90711982 6,088,000מכניות
90721981 1,201,200מוכניות
ארוניות9073 איכלוס 1/9ולות

1980 2,500תוכניות
90811982 ציבור 100,000מוסדות
90821981  גינוי 105,000מוסדות
9091

61
מימון1982 9¥ייות
כ9רימ בניה הכנ0וח

1,313,600
883,700

611982 805,500מכניות

החינו10611 ממ8רד 55,00070,000.הכנסות

רכו*1561 ממל 10,00010,000הכנסות

הוגאות2061 מהחזר הכנסות
לבניה 08חי0 70,000?9110,000יתו0

היהודית2161 מהסוכנות הכנסות
י 8וניס 20,50021.000ומגורמיס

יחידות2261 ממכירת הכנסות
הדויס בי8ובי0 80.000120,000דיור

דירות3161 ממכירת הכנסות
מלא במימון מבניה

חד8י0 280,000350,000בי8ובי0

דיור3361 יחידות 500 ה*ובימ
בייובי0 ביכירות לאיכלוס

(■) 150.000400,000חד8י0

לרכיבת3461 מהלואות הכנסות
חנויות מ8רדיס
(9) מלאכה 15,00020,000ובתי

זיקה3561 מהלואות הכנסות
(■) 30,000100,000בםו>בי0

דירות3661 ממכירת הכנסות
מלא במימון מבניה
(.) ק8ני0 0.000*40,000בי9ובימ

דיור3761 יחידות 50 ה^ברת
גייווביס גוניוווו לאיכלוס

(.) 15,00040.000ק0ני0
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1982( שקלים באלפי )

סעיף:

הזוכוז90 מ9*1לי הכנסות

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

621981 78.200מכניות

החינוו0162 ממ8רד 15.000הכנסות

8וגיס0462 מגורמים הכנסות
היהודית 1,100ומהסוכנות

יחי"ד1562 ממכירי! 40,500הכנסות

הונאות2362 מהחזר הכנסות
לבניה 88חיס 920,000יתוח

עבור2962 ענבל מחברת הכנסות
גזר ל1י1 400תיקו\

חוזריט3962 01ינ0 9ר0יס

8ניס4962 9ונות הכנסות
1,200קודמו0>9)

איכיוס71 מגוויות הכנסות
7,291.700ארוניות

711982 6.088,000תכניות

דירות1171 ממכירת הכנסות
0,000יו2,690,0002,7ימזותכניס

לזוגות1271 מהלואות הכנסות
דירות יונייוו *¥ירי0

(8) מיאי במימון 500,000550,000מדניה

יוניות1371 מהלואות הכנסות
מיא~ במימון מבניה דירות

(.) ניחוח 5,000*310.0003באזורי

רכו22718 ממס 10"10,000הכנסות ,000

מרא31719 מ9יחוח 09,000900,000?הכנסות

הוגאות3471 מהחזר הכנסות
ניווניס מיגר9יס 9יתוח

7,00010,000הבדואים

מקרקעי4171 מינהל ה0תת9ות
בפינויים 252,000280.000י9ראל

/ובור4271 1(\ מסוויף הכנסות
בסחון חדרי 10,00010,000בנית

דיור7171 יחידת 2500 הווברת
יזלא במיסוץ מבניה

(.) במכירות 1,500,0002,500,000לאיכלוס
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( *קלי0 באלפי ) 1982

סעיף;

המכון90 מ9)1לי הכנסות
הוצאה מותגיתי הוצאה

בהלנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

721981 00?,1,201תוכניות

ממכירת0172 מםמיוכנים הננגוווז
מלא במימון דיור 269,000יחידות

הלואןח0272 1500 מ הכנסות
ברלימה לאיכלוס

ווויוים וגות 50,000ז

הלואות0372 1000 מ הכנסות
נוייגה לאיילוסי

ניתוח 25,100אזורי

06723500 מהעברת הכנסות
במימון מבניה דיור יחידי

בקרירות לאיכלןס 750,000מלא

היהודית1172 הקולניות המתת9ות
חגויווז יו'יד 40 בבניח
במכונת וויבור ומוסדות

ן ו 20,000ק0מ

מראמ1072 מ9יחוח 51,500הכנסות

יחידי2572 556 מהעברת הכנסות
כמכירות לאיכלוס 51,100דיור

לאיכלוס2672 מהלוואות הכנסות
2,200ברכימה

יוניווז2872 מהלואות הכנסות
מלאכה ותאי 1,000עסקיס

זיקה3072 מהלואות 1,300הכנסות
חוזרים5972 8א>ג0 .9ר8ילז

ארוניות73 איכלוס 9עולות
1980 2,500מוכניות

יחידות0173 מהעברת הכנסות
במימון מבניה דיור

המדינה חקוניב מל מלא
(מ) במכירות 1,200לאכלוס

תקזניביות1073 והלואות 1,300הכנסות

חוזריס2773 מאינס 9ר8י0

וניבור81 205.000מוסדת

811982 גיבור 100,000מוסדות

(מ)0181 וניבור 0,000*100.0003מוסדה
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( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הווגאה
נהננסה

ה8נו\ מ9ץי> הכנסות
סעיף:

90

105,000

105,000

1,313*600

1,313,600

915,600

*00,000

1981 ןניגוריי מו0ד1ת 82

ימסירת 0הל1א1ו1 הכנ10ח 82 02
גינוי מו0זות

חוזרים 9אינ0 פר8י0 82 04
מימון 9>1ויומ 91

מימו\1982 9*1ויות 91

יבניה גיניס מימוץ 91 01

נםעבר קביגיס הנבונות 91 02

חוזויס 011*1 9ר0,י0 91 05
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( זמןליט באלפי נ 1982

אדם נח ש'א להתח"ב הרשאה מ1תנ>ת הוצאה
נהננקה

סעיף:

216

216
216

40

84

51

8

■<

15

18

1*3,822
י9ריוץ המכון הוגאוק 91

והייגור האבודה

י9יייון9101 0143,822כון
ל9יריוץ01 143,822מכ1ן

1101. 9ייון מקי מיל)1 ו!9*ח
נזובזייוזמיה ייומיס .5,179

ומחקר1601 י^ו^ 40,899יחידות
הדדכה2101 מיגז 54,572יחידו!

מסחר2.201 י>יווק המחיקה
7,654וגרבנוק

יחווייה2301 י0יו*ו המחיקה
13,758ז*גירה

(ויד*2401 ימוורבמ המררז
21,760יי0.נ.א.
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^ שקלים באלפי ) 982ג
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוזגאה

נהננסה
סעיף;

1*3,822
י9ריוו המכו\ הכנסות 91

ווהיגור ה*ב1דה

9171

71

ל9יריוץ מכיז
י3יייון מכין

143,822
1*3,822

ויאוץ0271 מחקר 43,060>יזייות

הדרכה0371 מרכז 56,388יחידות

00חר0471 י8ייוק המחיקה
8,042וגרכנות

יתע8יה0571 לסי* המי1י?ה
14,206זעירה

מידע0671 למברכות המרכז
22,126וי'1"נ.א.
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1982( *>זלי0 באל6י )

מותניתהוצאהסעיף; הוצאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

יאמ*¥י92 המכ1\ 010*171
*32,6205ה1ראה

9201

01

יא8>>ו* ח8ג1ן ה1>א01
ה1ראה

ל0מ)נעי הסכיץ ה1>א01
הוראה

32,620

32,620

.

5 ♦

54

מרכזיים0101 4י.יר1מיס

8אמרכיייו0201

1*ר1תיס0301 מידע הדרכה
93,0848ד*1*יי0

נ1*אים0401 יי י1ת1ח מחקר
קכ1יל1>ייס .4,190נ1>אי0 12

יימ1ד0501 סודי 10,67010ח11את

דגמיס0601 92012,*י11ר

1ה>תימ1ו!0701 הדרכה '956.ר1חי

9ר1ייק0ים0801 מד1יקי0 י0ד*י0
3,380מרכזיים

,מד1ר0901 מד1יקיס מד*1י0
1,990י)1.נ.א.

ה0י0ה1001 2,830מד1י
ואוזגווי2001 יימיד 90רי מיאי

600המח8ה

ו

ו

>

192



( שקלים באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה
נהננסה

ס'גיף:

32,620
יאמצ"י המנון הכנסות 92

הוראה

32,620

3?,620

יאמ<ץ> המכון הכנסות 9271
הוראה

יאמ*¥י המכון הכנסות 71
הוראה

5,600ל

9,900

9,020

8,900

1,200

והדרכה וומידוו הכנסות 71 01

וניתוח ממחקר הכנסות ■ 71 02

ימוד ס9י* מהוצאת הכנסות 71 03

לגייס מיצוי הכנסות 71 04

חוזי והון 0יאי 71 05
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( שקלים באלפי נ 982ג
מותניתהוצאהסעיף הוזגאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

י>ו*י93 961,0001,687רכנת

י<ו<י9301 רכבת 961,0001.687הו*אות

יקראל01 רכבת 961,0001,607הוגאוח

ומקה 77,472ניהול
.  . . . ■

79

מדיניות ו?ביו4ת י56,0623ניהול

01 ו01 סרכזייס 9,43212■רותיס

01 46,63021אמרכלות04

מיויזדיס ת8לומי0

01 ריבית07

01 פחו!08

ויסגיס 21,41046חשבונות

01 מרכזייס11 13,51046■רותיס

01 7,900אמרכלותי1.4

ומח0ניס 24א90קה

01 מרכזייס15 רותיוז .24

61 סחורות16 תנו^ת

01 אמרכלות19

הנד0ה
. . . . .

180,590408
.. =

01 מרכזייס21 מ18,0007■רותיס

01 המוזילה22 118,800210אחזקת

01 ו>8ריס23 מגניס 22,42050אחזקת

01 מכוניות24 ומו10 מכני 43גיור

01 רכב25 והקבלת 25(7.450אחזקת

01 9יתוה26 2)\בודות

01 28,820אמרכלות29
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^ שקלים באלפי נ 1982

קעיף:

י9ראל רגנח 93

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ווזממל קמר 42,85076איתות

מרכזיים .יווויס 01 313,680
. ק

8

מ3ני יייייב <ייי1ייז 01 327,00018

ו1>0יי ו9ילוב איתות 01 338,91016

ואיק0רוניקה תק8ורת 01 3410,35020

וכגייס ח8מל 01 356 ,/40014

פיתוח 01 36

אמרכלות 01 396.430

408,970מכונאות
=.....=

630
"."

םיכזייס 9יו0יס 01 417,410?7

נותניע כח ה9עלת 01 זי<42188,9702

מתניע כח החזקת 01 4366,700

קרונות החזקת 01 44118,690
ומוזזכיס 0דנה 01 45357

9יתוח 01 ו46

אמרכלות 01 4927,200

ומסחר 181,138470תנועה

מיכזייס 9רוחיס 01 51

* . * * * . *

11,64044

המקילה ה3)1לת 01 5260,600195

נוסטיס רכבות ה9)ולח 01 532?,85067

מ0א רנגויז הפ/\לוז 01 5451,500153

וניוד והחזקת ה9*1לת 01 55
כבד 5,84011ורכב

כלליות הוגאות 01 566,600
אמרכלות 01 5922,108
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^ סקלים באלפי ) 982ב

אדם נח שיא להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

סעיף:

י1וא> רכבת 93

27,480

15,480

2,710
4,890

4,400
27,000

תאונות נזקי

הנדסה עבודות י 01 *1

איתות עבודות 01 62

י מכונאות עבודות 01 63

גלייות הווגאות 01 64

חו*> גורמי במימון אבודות

215

17,670

45י

7,720

450

15,500
."."."

15,500

מרכזייס 9רותיס 01 71

הנדסה עבודות 01 72

איתות ו1בודות 01 73

מכונאות /ונודדת 01 74

ומסחר תנועה אבודות 75י01

8וניות הוצאות

9ונות הוונאות 01 91
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( טקליס באלפי ) 1982

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה נזותג'ת הוצאה
נהננסה

961.000

961.000
9*1,000

871,000
".0..=

95,000

735,000

6,000

8,000

27,000

90,000

י8ראל רכבת הכנסות 95

יוואי רכבת הכנסות 71י9

י*ראל רכבו! הכנסות 71

הרבניז מהפעלת הכנסות

מנוסעים הכנסות 71 01

מ8א מהובלת הכנסות 71 03

תעבורה הכנסות 71 05

יונויז הכנסות 71 07

לגורמי מעבודות הכנסות 71 09
חוץ

הרגיי התקוניב הקיזתפוח
הרכבת בהוונאות

90,000

העלאת אי עקב ה9תח9ות 71 19
לנוסעים תעריפים

הקבורות ךהוויאות המתתפות 71 17
בטיחות ובמתקני במסילה

כללית ה8תת3ות 71 19
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1982( קקלים באלפי ) .

מותניתהוצאהק'>'ר: הוצאה

נהננסה
להתחייב .הרשאה אדם נח שיא

חדרה95 ונמי י3ו ,3>י900ננוי

יפו9501 נמי 40010,3הונאות

ןזייה9502 נמי %*300הוןגאוו!
וחדרה01 >3ו י מי נ 900הו0אויז

* " *
ז,

ו01 9< נמי ז.40010הוונאיו!

י9ו נמי ז.40010הוןגאוח

מרכזיים1701 001,3?.רותים

המעגן01*1 ח9ירת

,ו470אמרריוחי190

,1סרוח9חוח2001

הנמי101ק יהו1נאוח 100רזרבה

יאוןור301? ,7305ה"נוה
ייזוח501? יפ 900רזרבה

חדרה02 נמי 500הוגאווז
. . "*

43,

חדרה נמי ,ו4חסיה1>10ח

חדרה0102 נמי 0ח5הוויאווז

\
/

י
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0 באלפי:קקלים נ 982ג

אום נח שיא להתחייב הרשאה  מותנית הוצאה
נהננקה

53,000

10,400
43,500
53,900

10(400

10.400
43,500

43.500

י9ו נמל הכנסדי! 95
חדרה ונמל

י9ו נמל הכנ0וו1 9571

חדרה גמל הכנסוק 9572
וחדרה יפו נמלי הכנ10ת 71

י9ו נמל הכנסות 71

י9ו נמל הכנ0ות 71 01

חדרה נמל הכנסות 72

חדרה נמל הכנסות 72 05
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{ שקלים כאל9* ) :1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהישאה נח שיא

תק8ורח96 מ9*1לי 20,434,70013,336הוצאות

9601. כיליי 9)*ולה 358,4031,221תחוס
חפעויי>ם9602 8,117,48911,115■רותיס
ותמיוגינו9603 הון 7,358,808ה11011ז
הסיקומוניקגיה9611 93,792,000יתוח
1ב8ל1יז*ה9612 ברדיו 90,000ה8ק>1ווו.

דוארייס9613 גמרות>0 168,000ה0קוו1ו1
118ים9614 במבנים 90,000ה0ק/\ות

להחיקרויית9616 >460,000רזרבה

חוזרח9618 9אינה תיכגית
מ9ו11ל01 8,475,89212,336הוזנאות

1ללי01 9)1ולה 358,4031,221מחו*

ומקה נהול
".■.*.".■

319,883
■...".■

482
.. ■

מרגזייס0101 112,705159■רותיס

ונהוי0201 מחנב 139,151170.רומי

גק9י03010 48,998106.רותי

ילכיה0401 7*819,029יו0י

אזר 38,520739■רותי
■ ■ ■

118א09נאו05010

מו0גיס601ק 38,520497■רותי

0701
02

המלאכה בית
ת9ו\וליי0 רותיס .8,117,489

124
11,115

הדאר 1,686,3534,300■רותי

כר0102 .1,020,0134,300

חומייס0202 5,695וניוד

122,400קביגיס0302

ואחזקה0402 331,245.רותים

לאומי0502 ביו ו8רותיס .207,000הובלה
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( שקלים באלפי } 1982

סעיף:

התק0ורוז96 מירד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה כח שזא

נויאות
.".■.■

65,66671
, *

02 נויאווז06 ■65.66671

הקיפון 11,672,0711,112ווחי
. . .

02 217.3771,112.כר07
02 וחומרים08 25,200וניוד

02 18,900ק1יני090

02 ואחזקה10 81,942קרוסימ

02 1ינלאומי110 יותיס ■1,328,652
ההנדסה 3,371.1105,328.רו0י

02 נר12 ■1,484,701

02 וווומריס13 988,344200,000וייוד

02 119,520קנלניס14
>

02 ואחזקה15 0,000?778,545■רומים

דואר 11ק
....."."

245,617
■..

02 הדואר16 3??245,617בנק
0כנאיס 47,27281הכ9ית

■

02 י17 בזק 1*147.272יהס

1,029,400רזרבה

02 18

■ . .. .

להתיקרויווו רזרבה
ו ■

847,600

02 י*1ודימ19 181,800רזרבה
ויזנזיוניס03 הון וגאות 7,358,808ה

גיס03 ו ותמי הון 7.358.808הוונאות

גיס ו ותמי הו\ 7,358,808הונאות

03 ויומיוגיס20 הזן 7,358,808הודאות
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( טקלימ באלפי ) 1982

סעיף:

התקשורתי96 מ<וד

מותניתהוצאה הוצאה

נתכנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

התיק9ורת11 9יחוח 4,600,000הוגאות

הקלקומוניקגיה11 3,792,000פיתוח

האזורי הק8ר 9יתוח
4,000?3והביןאזורי

בינעירוניים0111 נבלים הנחת
תקוייבי ומימון

א9ראי) 45,00040,000ובאמגעוה

0ל9ון0311 רדיו ות חולי
ו1?*יךי (מימוו

אקראי) 54,00065,000ובאמ1)\ות

נוקאיס0511 מ)1רנת ניתוח
1 תקגיבי (מימון
א8ראי) 00,000?07,000?ובאמצעות

לי8וניס0711 הק9ר הרחגח
18,00015,000חדויס

המקומי הק8ר 909,000ניתוח

מקומייס0911 כבייס .התקנת 747,000540,000

בינמרכזתייס1111 כגלים התקנת
תקגיבי (מימון

א8ראי} 135,000115,000ובאמצעות

מאגדיס1311 5,000?7,000?התקנת
0ל9ון מרכזות 91,863,000תוח

למרכזות1411 75,000?בנינים

רכיוות1611 אובדים, ריכוזי
בנינילו ותכנון מ*ר9י0

49,000למרכזות

מיתוג1711 גיוד
תקגיבי מימון

*1ואי) 30,000*,1,949,0001(ובאמצעות
במעבר1811 90קים >ח8בון 540,000

ניידות1911 מרכזות 0,000*67,000רכי8ת

לחיו*111? זניוד וני11ו
000*63,000190בינעירוני
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( טקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

הוזק*ווח96 ממרד

קוניס 8רותי0 9360,000י0וח

לגיבור2311 8וני0 2.וווזיס 79,000?90,000
וגיבורייס2511 8ל9וני0 81,60050,000התקנת

טלגרף ק8ר 9י0וח
גארץ 93,000וטיקס

סיגרף2711 נוי"י 14,00012,000מערכי!
נ

0יק29110 מיבזוק
ת'ןויגי (מ>מוץ

80ראי) 52,00060,000ונאמג"ות

נתוניס3111 יה)\1רת וויוד
מקגיב*) מימוו

אמיאי) 27,00038,000ונאמז)4וו1

הבינלאומי ה?9ר 243.000פיתוח

תמימייס3311 50,0003,000כגייס

בינלאומית3511 מרכזיו
חקגיבי (מימוז

. א8ראי) 139,000190,000ובאמ1נ/*וי1
ייוו"ל3711 קל9ון רדיו ק0ר

9,0007,000ויאוניות

ייויניס3911 רק0ר תחניי 0,000?960,000ייזוח
ב"אינקיסס"4111 5,0005,000ה9ק^וו!

ובקיביזיה12 ברדיו 90,000ה9ק>\ווז

ובטלביזיה ברדיו 90,000השקאות

ברדיו0112 היקוות
וא8יאי) יזקוייבי 45,00043,000(במימוץ

בטלביזיה0312 היקוות
תקוניבי (מימון

אמראי) 7,000י45,000ובאמצעות

'
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,( קקלים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

חמק0ורת מ8רד 96

12,000

60,000
23,000

536,000

168,000 לוארייס בירותיס ה>?ו1ו0 13

168,000
.......

108,000

42,000

18,000
90.000
. * ^ . . ~

90,006
.■."."

90,000
460,000

*60,000

הדאר ב9רוחי ה8קעוח

ה0יו\ נבייז ה8?*11ת
תץןגיבי (מימון

א8ראי} 1באמצ*ן1מ

1*1 בתי ויכי8מ 1ניה

הדואר בבנק ה8ק/1ות

8ונימ במבניס ה9ק9דוו

18נימ במבניוז הוקווות

קוניס במבני0 ה8?ו1וי! 14 01

יה1!י?רוי1ת רזרבה 16

13.01

13 03

13 05

14

לההיקרויות רזרבה 16 01

חוזרת 0אינה תוכנית 18

חוזרת 8אינה תוכנית 18 01
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

הקקמורתהכנ10וז96 20,434,700מפעיי

1,274,100דואריותהבנסוח9671
15,236,600מסיפוניסהכנסי"ת9672
חוץ8רוחי96730 >וומ> 944,000)11ור

380,000בנקאיותהבנסות9674

המדינה9681 מתקגיב היוואוח
התקקוריו 2,400,000י9ית1ח

9689

71

יקורוו!
ן מיסו
הכנסות

יה9ימ0
ה9>ח1ח

וזי9>\וייות

?,200,000
15,834,700

'

1,274,100דואדיויזהבנסות71

הדארהרנסוח 1,148,100■רומי

דאו0171 1ויי

. . . .

369,000

בוייס0271 ,6ידברי 000

דאיהםב/\<ו0371 423,000יזויוח

וומייוו0471 דאר 90,000דברי

יאר0571 000,ימאי
000,*4ד0רחבייות0671

יקראייקקוברי0871 900ח8ונה

בארץהכנסות0971 יממביקיס 45,000

ביזו"יהכנסות1071 98,000ממברקיס

נויזהכנסות1171 ו ■?9,?00

126,000בולאיותמכירות

000,?7בארץמגירות1271

7"ארץמכירות1371 52,400בחוץ

1,600זיוניההכנסות1471
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( שקלים באלפי ) 1982

התקקורח96 מ9רד

מותניתה>*אה הוצאה
בהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח ש'א

מ8ל9ונ>0?7 2.36,60013,הכנסות

וניס 8,156,60013לפ

מרירות0172 855,0002,דמי

מקומיות0272 8,777,5004יחויז

גיניאומיות0372 0ל19ן '117,500,מיוזווז 4

וקיקס0472 50?.686סי3רינ0ר

התקנה0572 .700,550דמי

06 וח72י נ 0ו 40,000הכנסייז
קונות 000*80הננ.0ות

מונות0772 80,000הננסות
חו'>73 גורמי ו\1ור רוחיס .944,000

חוץ גורמי ו\בור רותיס .944,000

ומנס0173 הכנסה 40,000בולי

וקיויזיה0273 רדיו 8300,000ידורי

ת8לוס0373 תמורת 600,000מנודות

1מ0חימ0473 ימראליס 4,000/וובדיס
בנקאיות74 380,000הכנסות

הדאר בנק
..■..■

380.000
.,...

ו8ונויז0174 אגרות 380.000ריבית
המדינה81 מתקגיב הלואות

התקשורת 400,000,ל9יתוח
.".".*."

?

המדינה81 מתקציב הלוואות
החקמורת 400,0007,לפיתוח

המדינה מתקזיב הלוואות
החקמוריז 400,0002,ל9יחוח

המדינה0181 מתק*יב הלוואות
התקי"ור1 400,0002,לפיתוח
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( שקליס באלפי ) 1982

אדם כח שיא להתח"נ הרשאה 10תנית הוצאה סעיף:

התקניות מ9רד 96

?.200.000

2.?00.000

400,000
"..."■.

400,000

00ס,2ו1,1

1,157,000

68,000
...=.■

68,000
600,000

600.000

לה8למח מקירות 88
ה9יוזוח מימין

לה8למי1 מקורות 88
הפיתוח מימון

הגביה ייעול

הגניה ייו1וי 88 01

יאוזנר הטברות ה8תת9וו1
ריךיוז זקי9יו /ןנ7ד

הג1יה מי/\ול

לאוויר הגנרית ה3וי!ז9וו! 88 02
רי1ית זקיפת (\נור

הנניה מי^ול

הנחות תקונוב

הנחות חקגוי 88 03

וניוד לרני8ת 90ראי

*יוד ייגי1ח *8ר*י 88 05
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( קמולים באלפי ) 1982

להתח"נ הרשאה מותנית ההנאה
נהננסה

2,320,000
1,369,000
1,?95,000

9,724,650

9,724,650

9*724,650

0חר \ז19ונוו! הוגאווז 97
ממקלוזיים

המטחרי הח>1ון הו1נאו.0 9710
(מז1ן)

ימ90וא 9720
המסחרי הו!18ון הדגאות 10

(8ז*0

3,720,000
2,262,000
3,601,250
141,400

8יו (600.000) חיקה

0ו\) 34.800) ק19א בנר

010 430.000) סויה 9ויי
0ון) 8,000) סויה 09ן

מיאי הק0נוו

0ח 9

ינזסנוא

10 01

10 05

10 08

10 09

10 12

10 1 3

20

ימס9וא 20 01
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( סלולים באלפי ) 1982

מותניתהוצאהקע'ף; הוצאה
 בהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

סוור97 המגונות הכנסות
9,*650,72ממייתייס

סחורות9771 ממכירת 9,*650,72הכנסות

9773. מתמיכות הכנסות

מלאי9774 ה*דלת

למ90וא9781 איזון קרן הכנסות
המסחרי71 הח0ב1ן הכנסות

,6509,724(טי1ן<

סחורות71 ממכירת 774.6509,הכנסות

10ן)0171 600.000) 0003*720,חיסה

(800.*3"8ון)0371 ק9וא 000,262,2בווי

0ון)0671 430*000) סויה '9250,601,3ויי

0771(8,000) ,1*4001■מן

חוזי0871 9אינו .י0
מתמיכות73 הכנסות

חיטה0173

ק9וא0273 גקר

סויה0473 .ויי

גולמי0573 ■מן

8קח1573

מלאי74 הגדלה

המלאי0174 ה*דית

למ90וא81 אזון קרן יהננ0ות

לם90וא81 איזון קרן יהכנסות

מ90וא0181 ממכירת הכנסות

יסוד0281 נםנרני
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( שקלים נאלפי ) 1982

מותניתהוצאהסע'ףן היצאה

בהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

מקרקעי98 מינהי הוגאות
5,000,000531י1ואי

9801(558)
כליי פ)\1לה 70,000531?תחוס

מקרק/זיץ9802 435,000ניהול

ופינוייס9803 ת8תית וזכנוג
9י1ז1ח 000*17?,1יונרכי

במקיקו\יז9804 זכויות 50,000*רכי9ת

ורזרבות9805 לפיתוח ווחווהי
0,000?קיק/ו

מיוחדים9808 90לומים
בגלויות 600,000,?.99י

רגיל01 705,000הקוניכ
" . "

01(5581
כללי פעולה 70,000531?תחוס

מכר

" ■ . " ■ * ^

16?,000

. ~ ■

531
 . ■

רא8יזז0101 7?62?,9ייונה

עירונית01?0 קרקע 3987.5,?וזימוקי

חקלאית0301 קרקע 2,1517)ימו<>

מקרקעין0401 ור8וס, 49.5ז91,?בעלות

ופרוגרמות0501 ץ ו 4,3001תכנ 4

ו8ליקה0601 8,09729מידע

וח8רונווז0701 9729?,8כ90יס

6,74627אמרכלות0901

ץ1001 ו ןי9 6,19987?מחוז

חי9ה1101 ז 19,05963מחו

12 ז01■ והנורכ ת"א >?3מחוז ,0641?6.5

ירו9יי13010 1??,20מחוז

דרום1401. 5.?4??)!,?1מחוז
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( שקלים באלפי ) .1982

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

י*ראל98 מקרקעי מנהל

ואמרכלות 0ס0,*ס1מנהל

000,?1מנהל1501
אמרכלות1601 71,400הוןנאוח
600*4?רזרבה1801

מקרקעין02 435,000נ>הול

כלליות0102 12,000הוגאות
דיור0202 נכ0י 72,000איזיקו!

ומדידות1102 10,000מי3וי
נפקדיוז2102 לנכסי 0א9\0רופו0 ,000
ז3102 72,000נ'יכו

ניהול3502 מקרקעין ניהול
כלכליות ובגינות .5,000*1סקייס

קרק/\4102 על 8מירה 71000?9)\ולות

להתיקרויוח6102 30,000רזרוה
הוז)י0 והוגאות פיתוח 1,695חקןניב .000

03

.■■■■..... .

ונינוייס ת8חית תכנוץ
פיתוח לגרכי

. . . ■

1 ,217,000
ו תכנו
=.*.■

20,000

וסקריס0103 כללי 5,000חכנוו

ומייואר0203 אב 5,0003,000תכניות
ודקות0303 מ9 ות י 105תכנ 0007,500

תויתית
". = . =

195,000
=...

רוויה1103 לבניה אתדיס 125,000פתוח

אחר1203 45,000פיתוח

עירוני1503 25,000פיתוח

לגויי 09חי0 פינוי
וח 472,000פית

 .  . 3 . 01

יזומיזז2203 134,000פינויים

1

מוספינו2303 9290,000ינויי0

אחרים2403 000,!?4פינויים
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1982( 8קלי0 באלפי 5

סעיף:

י>ר*ל98 מקרקעי מנהי

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהושאה נח שיא

והחזריס העברות
נ * 3 3 £ 3 8

,000550

!ל310

."."."*. .^."..~

191נ1ח 000*30ההזריס
המבחה3203 מ0 000500,חמורה

במקרק/*יג04 זכויות *!י0004,וני1ת

ה9ק)\ות
.■....

,000
.■."

362

יזומות0104 47?000,ה9קו4וח

020 הפקדות4 נץ7 9יגויי0
5"000,קודמות

ה90ו0ר91ו03040 חוג החזר
מקרקעין רכי8וו חוק 00030,ובגו0

רגילות
...■.■

,000
....

96
."

00096,ררי8ות1204

ורזרבות05 י9יחוח עתודה
00020,קרקו*

0?000,רזרבה0105
מימוניוח08 ה/זברות 000,600,חקגיב

." . 
7

מיוחדיס08 ת8יומ>ס
ב^יויות 000,6002,י9י

ייוזו וה"נרות היואות
?0י000,1,המד>נה

ר*ות0108 מקרקעי 1היואוח
000,1501,הנימוח

המדינה0208 מקרקעי ו000,000,הגברות

יי8ר*ל קימת יקרן 50*000,העברות

יי9ראלי>050 קימת יקרץ 000450,העברות

קק"י ממקרקעי העביות
כבי8יס 00?000,ע"ה.9יתוח

י0908 קק"ל ממקרקעי העברות
כבי9ויס פיתוח 000,ע"ח

* . *

?00

212



( יקליט באלפי ) 1982

אלם נח ש>א להתח"ב הרשאה מותנית הוגאה הוצאה
נהננסה

*>ראי מקרקעי מנהל
קע'ף;

98

) 200,000

קק"י מקרקעין ה000נדו1
1הכ9רת כגי*י0 נ1*10ח

קיק>>

) 200,000

קק"י מקרקעי ה9חת.
רהבמות כב>9י0 91יו!וח

קיק'י

08 10
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( שקלים באלפי ) 1982

מותניתהוצאה.סעיף: להתח"בהוצאה אדםהושאה נח שיא
בהכנסה

מקרקווי98 מינהל הכנסות
,0005,000יוואי

5וק73ת9872 ,000849הכנסות
הוו9873 ,151,*000הכנסות

0ו90ות72 ,000849הכנסות

נכסים0172 נוהקכרת ,0*000הכנסות

קוספים1172 חכירה /300,000ומי

הסכמה1672 ,000300דמי

ונוח2172 ■ ,000160הכנסות

יננסי2272 ה90ו0רו9ו0 הכנסות
9,000ני9קדיס

הון73 ,0004,151הכגסווז

רא18נייס0173 חכירה ,0001,000דמי

חד8ה חכירהנניה 000דמי
** * *

2,510,

מ?יק>>1173 מהוונימ חכירה דמי
מ8ב"8 ע"י ימירה ,00060בבניה

מבניה1273 מהיונים מכירה דמי
מ9ב"8 בהמיצח חבריי! ,0001,450ו1"י

מהוונים1373 חכירה דמי
לקביניס קרקט ,0001,000מהקצאת

אחרות היו 000הכנסות
* . *

641,

אחרים1473 מהוונימ חכירה ,000300דמי

מקרקעין1573 ,000101מכירת

קונות3173 ,000160הכנסות
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שלישית) (תוספת

מיוחדים עודפים רשימת

משטרה

רגיל תקציב 07

י המשטרה070167 קרן

והרווחה העבודה משרד

רגיל תקציב 23

האפוטרופוס23011104  עזבונות
ו23015103 . העוני מעגל פריצת מחקר

2301 נזקים1914 כעד פיצויים

ציבור23014206 למוסדות תרומוח

עווריט23062106 לשיקום תרומות י

האדם23062208 התפתחות מרכז

למוגבלים23062412 סוציאליים תנאים
ביתו23066243 ובני העוור בהדרכת השתתפות

עוורים23066252 לשיקום תרומות
המע"ש23085304 לחניכי עבודה טכר

המשרד23085652 למעונות .תרומות
המפגר23087005 לרווחת והוצאות שיפוצים
רפואי23102341 ביטוח

ובודדים23102305 למשפחות תרומות
בטיפול23103903" לילדים תרומוח
לזקנים23104151 תרומות

הצטיידות231159081

חמרים23115912 וקניית פעולות
סדנא23116406  פרויקט

ר23117103 נו חי פעולות

פיתוח תקציב 64

צנרת64050312  טלליס

כנא64050205 בכפר מעון בניית
במעונות64050401 שיפוצים

י ו640703 "."ו י ב אמצעי
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החקלאות משרד

רגיל תקציב 33

קמ"ח330419 במימון מחקרים
מקצועיות330430 פעולות
חוץ33043.1 גורמי במימון מקצועיות פעולות
וארגונים330503 במוסדות הישתתפויות

פיתוח תקציב ו72

המשרד720701 ביחידות השקעות

המחקר720702 במינהל השקעות
דגן720703 כבית המשרד מכני
"יהב"721007 בנק באמצעות לרכב הלוואות

סיני למפוני פיצויים 31

סיני3101 למפוני פיצויים

והתשתית האנרגיה משרד 34

341200
ו

הדלק למחירי ההשוואה קרן חשבונות

י. התחבורה מטרד 40

בדרכים401001 תעבורה

הרישוי401015 אגף
הרכב401031 אגף
ספנות401505 טכניים שירותים

ימי401507 אדם כח
ו

~י402001 תעופה  מרכזיים שירותים

אוירי402007 כושר ■

מטוסים402009 ויצור הנדסה

402015 אוויר. צוותי רישוי

4025
|

, המטאורולוגי השרות

בגין מנחם
הממטלה ראש בבון י*חק

, המדינה נשיא

ארלדור יורם
האוט שר
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